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Luftfotografi af Eriksholm.

Eriksholm
Aagerup sogn, Merløse herred, Holbæk amt

Navnet på gården er ungt; skal vi følge det tilbage dokument for
dokument, kommer vi ikke længere end til 1610, da Erik Madsen
Vasspyd første gang skriver sig til Eriksholm; det er også rimeligt
nok, at han efter sin tids skik gav sin gård sit eget navn.
Måske var der dog i det navn gemt et minde fra langt ældre tid.
1199, 6. juni, skænkede Absalon til Sorø kloster en gård, Erikslev,
som har ligget i denne egn af Nordvestsjælland, siden den i brevet
derom nævnes sammen med Torn ved og Sasserup. Rigtignok er dette
eneste gang, at Erikslev nævnes; formodentlig er den lille gård da
snart blevet nedbrudt og dens jorder lagt sammen med den nærlig
gende landsby Vinderups jorder. Dette har vel syntes Sorømunkene
mest hensigtsmæssigt; selv har de vistnok haft et lille stenhus ude på
Munkholmen, som må have navn efter dem, og hvor der også er
7
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fundet munkesten og brændtlersfliser, som nok kan føres tilbage til
deres tid, ligesom også mønter fra Erik Klippings tid. Hvad der styr
ker formodningen om, at der her har været et lille godskompleks,
der i så fald engang i 13. århundrede er kommet fra Sorø kloster og
vist nok fra grev Jakob af Nørrehalland som forbrudt gods til kronen,
er Erik Menveds testamente af 1319, 13. november. Deri giver kongen
nemlig Ringsted kloster »for sit Leyersted«, som Huitfeldt siger, Munk
holm og Munkholm fang, som er Vinderup, Tordrup, Bretved, Drauerup og Arnakke. Og i 15. århundrede har Ringsted kloster endnu
disse ejendomme ; i 1402 får væbneren Arnold Madsen dem i forpagt
ning, og vi har bevaret klosterets kvitteringer til ham for forpagt
ningsafgiften deraf fra 1422 og 1449. Vi må imidlertid ikke af det
kongelige testamentes opregning lade os forlede til at tro, at lands
byerne helt lå under Munkholm fang, det var kun nogle få gårde, der
hørte dertil. Der var andre, der havde ejendom dér på samme tid.
Den ejendom i »Tokæthorp«, som Bjørn Pedersen 1306, 9. februar,
solgte til Sankt Clara kloster i Roskilde, lå vist nok i vort Torup, og
sikkert er det, at 1315, 30. juni, skødede fru Ingefred Tokesdatter af
Nebbe, hr. Peder Nielsens enke, alle sine ejendomme i Bretved til
Sorø kloster, og de kan ikke have været helt ringe, siden de skulle
opveje 20 mark rent sølv, 200 mark penge. Senere i 14. århundrede
havde også Roskilde bisp gårde i Amakke, Kongstrup og Dragerup.
Snarest var endnu ved 1300 selvejendommen overvejende i den
række små landsbyer, der dengang lå langs vestsiden af Bramsnæs
bugten, i passende afstand fra stranden, hvorfra de fleste var skilt
ved deres tilliggende skovparter. Der var fra nord til syd: Dragerup,
Tjebberup, Bretved, Vinderup, Torup, Ebberup og Aagerup. Men den
trykkende landskat, som Valdemar Sejr havde pålagt, havde allerede
da sat skel mellem selvejerbønderne. Nogle få var velstående nok til,
at de kunne påtage sig forpligtelse til at møde krigsrustede på egen
bekostning, hver gang der udbødes leding; derved opnåede de en
først begrænset, senere stedse mere udvidet skattefrihed. Så længe
udbudet gjaldt søleding, kaldtes de havnebønder; senere, da krigs
tjenesten mest var til lands, betegnedes de væbnere, og tog snart ade
ligt våben. En sådan væbnerbonde og væbnergård er der omkring
1400 både i Torup og Vinderup, måske også i Ebberup; i Vinderup
8
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Eriksholm, set fra nord.

hedder væbneren Peder Jensen, i Torup Peder Nielsen; som tidens
skik er, skriver denne Peder Nielsen sig 1410, 24. juni, til Torup, skønt
han kun ejer en gård, om vel også den største, i byen. De andre
landsbybønder søgte særlig i begyndelsen af 14. århundrede at slippe
fri for de tunge skatter ved at opgive deres selvejendom og tage deres
gårde i fæste enten af kirken eller af en skattefri herremand, meget
ofte, som naturligt var, af væbneren i landsbyen selv. Deraf kommer
det, at så mange af de danske herregårde er vokset op af en sådan
væbnergård, der efterhånden har opslugt den landsby, hvori den lå.
Således er også Eriksholm blevet til.
Desværre hører vi intet om Vinderup- og Torupgårdene, førend vi
i midten af 16. århundrede finder, at de er i kronens eje sammen med
Munkholmejendommen, der er kommet tilbage til den ved Ringsted
klosters sæcularisering efter reformationen. Da er det selve den store
kansler og godssamler Johan Friis til Hesselager, der 1556, den 27.
april, får kronens skøde på Vinderupgaard med Vinderup og Torup
9
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byer, dertil 3 gårde i Bretved og en i Dragerup, hvilket gods han i
nogen tid har haft i pant. Få år efter — 1562, 7. juni — får han også
skøde »paa en Gaard i Aagerup Sogn, kaldet Torup«, d. v. s. den
gamle væbnergård i Torup by, der altså ikke var indbefattet i hans
første køb. Yderligere har Johan Friis forøget denne sin ejendom med
2 gårde i Bretved, en i Tjebberup, 3 i Arnakke og Ebberupgaard,
hvortil hørte en øde jord på Vipperød mark, foruden med flere gårde
i fjernere liggende landsbyer. Som man vil se, var Ebberup i alt fald
nu kun en gård; Torupgaarden har vist nok allerede da været flyttet
ud fra Torup bys andre 3 gårde. Vinderupgaard derimod lå i Vinderup by sammen med byens 11 andre gårde, men den havde foruden
sin del i bymarkens tre vange: Tiindebjergs, Trannebjergs og Bretveds
vang, forskellig særjord og navnlig skoven Vinderups enemærke, der
i oldenår kunne føde 400 svin. Foruden Vinderup og Torup var også
Bretved by helt i Johan Friis’ eje. Fra ham gik dette gods i arv til
hans broderdatter Karen Friis, der 1567 ægtede lensmanden på Kø
benhavns Slot og Roskildegaard Bjørn Andersen (Bjørn) til Stenalt,
som imidlertid allerede 1573, 4. oktober, bortmageskiftede det til kro
nen sammen med andet sjællandsk gods mod Vitskøl kloster i Nørre
jylland. Således vendte Munkholm og Munkholm fang for anden gang
og atter betydeligt forøget tilbage til kronen, men heller ikke denne
gang skulle godset længe blive i dens eje. Foreløbig lagdes det som
»Vinderup Len« under Kalundborg slotslen, hvor lensmanden siden
1566 var Peder Bille til Svanholm, men efter hans død 1580,17. marts,
blev det overdraget til Christopher v. Festenberg, kaldet Pax. Han var
ud af en schlesisk adelsslægt Packisch og nævnes 1551 som »Hingst
rider« i den kongelige stald, men synes så at have gjort sin lykke ved
at blive knyttet til den unge kong Frederik II’s hofstat som stald
mester; snart efter fik han len, allerede 1563 det gode len Holbæk gaard, hvorpå han 1570 fik livsbrev. 1572 ægtede han en dansk adels
dame, Sophie Pedersdatter Galt, og 1575 naturaliseredes han som
dansk adelsmand. Det ser ud til, at han gerne har villet have Vinderup
len, der jo også lå bekvemt nær ved hans hovedlen, til ejendom ; al
lerede 1577 gør han kronen tilbud om mageskifte, 1581 erhverver han
på denne måde Torupgaarden og året efter Ebberupgaarden, de 3
gårde i Torup by og den ene gård i Arnakke. Men der var i Frederik
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II’s tid mange ude om mageskifte med kronen, og Christopher Pax
var for langsom i denne sag ; ved et mageskifte af 1585, 30. juli, blev
hele resten af Vinderup len snuppet væk for næsen af ham af Mads
Eriksen Vasspyd. Vasspyderne var en ægte væbnerslægt fra egnen
selv, oprindelig bønder i Vinstrup sad de nu uden for landsbyen som
herremænd på Søgaard; til slægtens jordegods i hjemegnen føjede
Mads Eriksen altså nu Vinderupgaard med hele Vinderup og Bretved
byer, de to gårde i Arnakke, som Christopher Pax havde ladet blive
tilbage, den ene gård i Tjebberup, en gård i Dragerup og 7 gårde
rundt om i fjernere landsbyer.
Mads Eriksen skrev sig lige til sin død i 1600 til Vinderup, og i
hans tid er der sikkert ikke sket store forandringer dér; han har vel
været en gammeldags bonde, men velstående nok til at lade sine to
sønner Erik og Jost få den opdragelse, der sømmede sig unge adelsmænd. De var udenlands på studierejse til Wittenberg, og 1596 havde
gamle Mads Eriksen da også den glæde at se sin søn Erik tilsagt til
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sammen med 31 andre unge adelsmænd at møde til Christian IV’s
kroning, de selv og deres fæller »saaledes udstafferede, at de kan være
Kongen og deres Fædrenerige til Ære«. Så fik han tage med, at han
året efter fik kongelig befaling om at betale nogle slemme regninger,
som Erik havde efterladt sig i København og begge sønnerne i Wittenberg, fra den tid de »studerede« der. Efter faderens død fik Jost Mad
sen Søgaard, Erik Madsen Vasspyd Vinderupgaard; men man kan
let forstå, at en så fin adelsmand ikke kunne nøjes med den gamle
bondegård i landsbyen. Derfor blev bønderne i Vinderup sat ud af
deres gårde, Vinderup by helt nedbrudt — i stedet for rejste herre
gården Eriksholm sig ude på næsset. Også markerne blev lagt om;
i alt fald møder vi i 1682 nye navne pa vangene, der nu hedder Kra
gelundsvangen (40 tdr. Id.), Bircherodsvangen (49 tdr. Id.) og Weylevangen (52 tdr. Id.); medens et af de gamle vangnavne fra landsbyens
tid, Tranebjergsvang, er bevaret som betegnelse for et lille dyrket
stykke jord på 8 tdr. Id., der ligesom »et lidet Vænge« på 13 tdr. Id.
og »Eriksholms Løkke« på 10 tdr. Id. ligger for sig selv uden for de

Beliggenhedsplan 1806.
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nye vange. Fem år før denne store forandring, der vel var fuldendt i
1610, havde Erik Madsen ved mageskifte med kronen erhvervet 6
gårde til den ene, han havde i Tjebberup, så at han nu ejede også
hele denne by.
Alt dette har vist nok været en kilde til ærgrelse for Christopher
Pax. Skønt han gentagne gange blev påmindet om at betale resterende
afgift af Vinderup fra den tid, han havde haft det i forlening, var
han dog ikke at formå dertil; først efter hans død 1608 blev den
betalt af hans arvinger. Og spørgsmålet om, hvem der var første
mand der i sognet, ejeren af Torupgaard eller ejeren af Vinderupgaard, fortættede sig til en trætte mellem ham og Erik Madsen Vasspyd om retten til den øverste kirkestol i Aagerup kirke. Den strid
blev dog forligt i 1604; Christopher Pax, der har skænket Aagerup
kirke et dåbsfad med sit og sin hustrus våben, lod sig vel ingenlunde
drive ud af sin kirkestol, men han lovede at finde sig i, at Erik Vasspyd satte sin stol foran hans, hvis han kunne få tilladelse af kongen,
der havde patronatsretten til kirken, til at lade kirkekoret nedbryde
og atter genopbygge; ellers kunne der nemlig ikke skaffes plads i
koret dertil. Den tilladelse fik Erik Vasspyd — men det middelalder
lige kor står heldigvis endnu, og hr. Erik synes at have klaret sig med
at ændre korbuemuren.
Dette forlig var formodentlig en del af en mere almindelig freds
slutning mellem Paxerne og Vasspyderne, der var en naturlig følge
af, at Erik Vasspyd ægtede Christopher Pax’ datter Karen, vel om
trent samtidig med, at sønnen Mogens Pax, der havde været uden
lands med hertug Ulrik og var kammerjunker ved det brandenburgske
hof, overtog Torup ; senere fik Mogens Pax store forleninger, tilsidst,
1627, blev han som sin fader lensmand på Holbæk Slot, hvor han sad
til sin død 1642. Og så kom da Eriksholm alligevel til slut til Paxerne.
Erik Vasspyd var død allerede 1615, fru Karen Pax inden 1625, og
fra hende kom Eriksholm til Mogens Pax’ søn Christopher, der efter
sin fader foruden andre ejendomme arvede også Torupgaard. Chri
stopher Pax blev dræbt allerede 1650, hans søn, Holger Pax, der døde
1698 som sidste mand af sin slægt, fik 1678 skøde af kronen på her
ligheds- og kaldsretten til Grandløse og Aagerup kirker og var endnu
ejer, da landmålerne 25.-28. september 1682 opmålte Torupgaards
13
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Eriksholm, set fra vest. Maleri 1793.

jorder, 30. september Eriksholms til brug for den nye matrikel. Den
viser os, at af de to jævngamle væbnergårde var Eriksholm nu nået
længere i udviklingen end Torupgaarden; medens Eriksholms mark
helt var herregårdsjord, havde Torupgaardens endnu kun delvis skilt
sig ud, af dens vange lå kun Store- og Lillevang for sig selv, den
tredje vang, Rudsvang, havde Torupgaard fælles ikke blot med Torup
by, men også med Bretved ; og medens Vinderup helt var forsvundet,
lå Torup by der endnu med sine tre gårde, ligesom også Ebberupgaards jord endnu var at se, omend gården selv var forsvunden. Til
Torupgaard lå 108 tdr. Id., der tilligemed 72 læs hø og græsning til
23 høveder skyldsattes til 29 tdr. 2 skp. 2 fdk., til Eriksholm 174
tdr. Id., 110 læs hø og græsning til 52 høveder; det skyldsattes til
56 tdr. 4 skp. 1 fdk. 2 alb. ager og eng, hvortil kom 6 tdr. 5 skp.
1 fdk. 1 alb. skovskyld; men til Eriksholm regnedes nu også skoven
til Dragerup og Tjebberup byer, skyldsat til 9 tdr. 4 skp. 2 fdk. 2 alb.,
dem havde herregården slugt, fordi den nu ejede alle gårdene såvel i
Tjebberup som i Dragerup by. Også Kongstrup og Arnakke var nu
helt kommet i Eriksholms besiddelse, og i Grandløse hørte 19 af 33
gårde dertil.
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Allerede 1682 mageskiftede Holger Pax imidlertid godset bort til
admiral Niels Juel mod Sæbygaard. Han fik 1689 tilladelse til at lægge
Torup under Eriksholm hovedgårdstakst, og nu er nok såvel Torupgaard og Torup by blevet nedbrudt og deres jorder tilligemed Ebberupgaards drevet under et med Erikholms. Det var da et vel afrundet
gods, der efter Niels Juels død 1697 gik over til hans enke, der til
Aagerup kirke skænkede en sølvoblatæske med indskrift: »Fru Marga
reta Wlfeld, si. Gen. Niels Juls« ; efter hendes død i 1702 arvedes god
set af deres datter Vibeke, der 1701 havde ægtet sin slægtning, da
værende oberst, senere generalløjtnant Gregers Juel. Men til dette
moderne gods svarede bygningerne ikke mere. Det var sikkert endnu
Erik Vasspyds for sin tid fornemme bindingsværksgård; men dens
avlsbygninger var blevet for små til de store hovmarker, der nu lå
til gården. I stedet for dem byggede Gregers Juel da midt for her
skabshuset, der fik lov til at blive stående, en vældig grundmuret
agerumslade, hvis jernankre dannede bygherrens og hans hustrus
navnetræk og årstallet 1709 ; til dens gavle sluttede sig de gamle,
smalle og lange bindingsværks staldlænger og forbandt den med
våningshuset, så at der dannedes en regelmæssig firkantet gård. Haven
omkring gården ned mod vandet gjordes meget anselig ; i partiet øst
for hovedbygningen findes endnu ikke få spor af dens anlæg i fransk
stil, der vist nok må henføres til sønnen Peder Juel. Med Gregers
Juel begyndte i det hele en ny tid for Eriksholm ; den blev nu led af
et større godskompleks i egnen; Gregers Juel ejede Trudsholm,
Aastrup, Kongsdal og selve Holbæk Ladegaard, og den oprindelige
bondegård i Vinderup havde nu vokset sig stor og fornem nok til at
komme i så fint selskab. Ved Gregers Juels død 1731 gik dette gods
kompleks over til hans søn, kammerherre Peder Juel, der 1752 for
70.000 rdlr. solgte Holbæk Ladegaard og Eriksholm, 800 tdr. htk. i alt,
til højesteretsassessor og senere konferensråd Hans Diderik de BrinckSeidelin til Hagestedgaard, der 1753 af disse tre gårde oprettede et
stamhus. Eriksholms tilværelse som stamhus blev dog kun kortvarig;
allerede 1769 bortsolgtes Hagestedgaard, og 1809 substitueredes stam
huset Eriksholm og Holbæk Ladegaard med den Brinck-Seidelinske
fideikommiskapital (nu 187.000 kr.). 1778 døde Hans Diderik de
Brinck-Seidelin, hvorefter hans søn, der også endte som konferensråd,
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Hans de Brinck-Seidelin var Eriksholms ejer indtil 1824, hvorefter god
set blev solgt på auktion til statsminister Fr. Jul. Falkenskiold Kaas.
De fleste af Brinck-Seidelinernes mere end 70 år på Eriksholm var
den store fremgangstid for dansk landbrug, selv var de sikkert dygtige
ledere af bedriften og Hans Brinck-Seidelin en bondevenlig godsejer,
der på Eriksholm gennemførte mange af de store reformer, hvis nytte
datidens kyndigste mænd var enige om. 1780 fandt således den store
overgang sted fra trevangs- til kobbelbrug; overdrevene toges i drift,
så at det dyrkede areal på det nærmeste fordobledes; det deltes i 9
hovedmarker på mellem 50 og 70 tdr. Id., hvortil kom som den tiende
60 tdr., der endnu kaldtes Torupgaards Mark; senere ændredes ind
delingen noget, til 9 hovedmarker hver på lidt over 50 tdr. Id., og 5
bimarker hver på 25 tdr. Id. Bimarkerne dreves under en nybygget
avlsgård, Nyvang; hovedmarkerne dreves i 3 eller 2 år og udlagdes
derefter til hvile i 2 år med kløver. Høavlen var 4 - 500 læs, besæt
ningen 160 køer og 30 å 40 heste. Til hovedgården hørte 10 husmænd ;
bøndergodset bestod 1800, da det var skyldsat til 350 tdr. htk., af
35 gårde, der alle var udskiftede og 9 udflyttede, og 64 husmænd,
hvoraf 47 havde jord; 27 bønder gjorde da endnu hoveri, medens
dette for de andre var afløst af en pengeafgift. Til godset hørte en
mølle, en kro og de tre kirker: Aagerup, Lille Grandløse og Merløse.
Og nu måtte også den gamle bindingsværkshovedbygning forsvinde;
ind i gårdens enkle, men af barokkens storstilethed prægede anlæg
indføjedes 1788 den nuværende hovedbygning, formentlig efter C. F.
Harsdorffs tegninger. Det nyklassiske hus’ tilbagetrukne fornemhed
fremhæves af de to lave sidefløje og de små, tidligere kobbertækkede
forbindelsesgange mellem dem og det egentlige herskabshus, hvis to
facader er omtrent ens. Vinduesrammer og dørportaler af bornholmsk
sandsten understreger og markerer den rytmiske leddeling, og over de
hvidpudsede murflader glimter tagets sortglaserede vingetegl. Det
indre svarer i stil til det ydre: på én gang smagfuldt og rigt virker
spisesalen med dens elegante stukornamenter i en Louis Seize stil,
hvis usædvanlige kraft måske skyldes italienske arbejdere eller for
billeder; smuk er også en samtidig klæberstensovn med forgyldte
metalornamenter. Gårdklokken, nu i forstuen, er støbt af M. C. Troschell 1755. Også haven blev anlagt ny og smykket med marmor-
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Eriksholtn, set fra sydvest (fot. Niels Elswing).

ERIKSHOLM

Udsigt gennem stuerne fra grevens værelse (fot. Bernild).

statuetter, af hvilke endnu er bevaret et par nydelige marmorsfinkser,
seks små salutkanoner med det Brinck-Seidelinske våben og årstallet
1761, og en morter med Juelernes navnetræk; senere, i de første år
af 19. århundrede, føjedes hertil et grundmuret lysthus, Belvedere, en
nydelig empirepavillon med en fronton på fire søjler.
På Aagerup kirkegård findes et smukt mindesmærke over Hans
Brinck-Seidelin, der døde 1831. Eriksholm ejedes kun et år af stats
minister Kaas, der 1825 solgte den for 75.000 rdl. til overretsassessor,
etatsråd Hans Caspar Jacobsen, død 1849. Efter hans hustrus død
overtoges den 1857 af deres svigersøn, kammerherre Chr. Fr. von
Holstein. 1847 opførtes en forpagterbolig og mejeribygning; men
hovedbegivenheden i denne tid var bortsalget af bøndergodset til selv
ejendom eller arvefæste; endnu 1853 udgjorde bøndergodset 203 tdr.
htk., men da Eriksholm efter kammerherre Holsteins død i 1878 stil
ledes til auktion, var der heraf kun arvefæstegods på 45 tdr. htk. til2 DSH 3
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Spisestue (fot. A. E. Andersen).

bage. Også Merløse og Grandløse kirke bortsolgtes i denne tid. Eriksholms tilliggende var da i alt 1013 tdr. Id., hvoraf 719 tdr. Id. ager
og 70 tdr. Id. eng (90 tdr. 7 skp.
alb. htk.), 20 tdr. Id. gårdsplads
og have og Eriksholms skov på 204 tdr. Id.; dertil kom Dragerup
skov på 238% tdr. Id.; skovene var næsten helt fredsskov. Endelig
det nævnte arvefæstegods og Aager up kirke.
På auktionen 1878 købtes godset for 934.000 kr. af lensgreve Fre
derik Ahlefeldt-Laurvigen til hans yngste søn, grev Carl William
Ahlefeldt-Laurvig, som netop 1878 blev student. I mange år kunne
han kun nu og da besøge sin ejendom, thi efter at have taget stats
videnskabelig eksamen i 1883 søgte han ansættelse i udenrigsministe
riet og var derefter legationssekretær i Paris og London, senere i
elleve år (1897 -1908) dansk gesandt i Wien. 1887 ægtede grev Ahlefeldt komtesse Elisabeth Danneskiold-Samsøe; i oktober 1908 kaldtes
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han tilbage for at blive Danmarks udenrigsminister i ministerierne
Neergaard (1908 -09), Holstein-Ledreborg (1909) og Klaus Berntsen
(1910-13). Grev Ahlefeldt var meget interesseret i dansk indre politik,
og hans demokratiske tænkemåde bevirkede, at han fuldtud kunne
slutte sig til Venstres politik. I overensstemmelse hermed ledede han
som minister dansk udenrigspolitik i besindig og neutral ånd, men
han så sin hovedopgave i ved nødvendige reformer inden for uden
rigstjenesten, særlig ved videreudviklingen og højnelsen af den kon
sulære tjeneste, at gøre ikke blot de danske gesandtskaber og kon
sulater i udlandet, men også udenrigsministeriet selv mere effektivt
og nyttigt; ved ansættelser tog han kun dygtigheden i betragtning.
I disse år kunne Eriksholm da blive et hjem for grev Ahlefeldt og
hans skønne og fornemme hustru, som ved sin ynde og intelligens
var et strålende udtryk for den internationale verdens åndsfrihed i
den lykkelige tid før 1914. Det var efter ejerens indstilling naturligt
at husene med deres tilliggende jord, 80 tdr. Id., blev solgt til selveje,
og at yderligere 117 tdr. Id. blev frasolgt til oprettelse af husmands
brug. I 1912 lod grev Ahlefeldt de gamle avlsbygninger nedbryde, og
i stedet for opførtes en avlsgård og forpagterbolig ude i marken.
Eriksholm består fra da af alene af den smukke Brinck-Seidelinske
hovedbygning med dens sidefløje, som samtidig blev tilbageført til
sin oprindelige skikkelse; også partier af haven blev forandret og
forskønnet.
Efter grev Ahlefeldts tidlige død 1923, kun 63 år gammel, beholdt
enkegrevinden Eriksholm til 1936, da hun overdrog den til sin søn,
den nuværende ejer, kammerherre, hofjægermester, greve Kai F. S.
Ahlefeldt-Laurvig, gift 1920 med Astrid I. M. Holm, datter af gene
ralkonsul Chr. Holm. Grev Kai Ahlefeldt overdrog i 1960 avlsgården
med i alt 553 tdr. Id. til sin søn, greve Jørgen Ahlefeldt-Laurvig, som
senere har tilkøbt Wegenersminde og Rønmosegaard med i alt 142
tdr. Id.; til sædegården ligger derefter i alt 677 tdr. Id., deraf 568
tdr. Id. skov, som ejeren hæger meget om. Således har han ladet ikke
mindre end 10 km kyststrækning frede, nemlig hele den del af Brams
næs Bugt, der omkranses af skove og marker under Eriksholm.
Omgivet af sine store skove og den blinkende bugt hviler det skønne
Eriksholm på en smuk sommerdag i hjemlig og lykkelig fred, i dansk,
2*
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men internationalt forfinet ynde, genspejlende livet, som det er blevet
levet der. Den brutale nutid har dog trængt sig ind for at forstyrre
denne idyl. I 1952 blev en automobilvej lagt fra Holbæk til Horns
herred, og den måtte føres netop over Munkholm, den yndige lille
ø uden for Eriksholm, der rummer minderne om Sorømunkenes for
kærlighed for dette sted. Man har måttet bøje sig for de behørige
myndigheders krav og trøste sig med, at den smukke allé forbi gården
dog derved lades uberørt.
Digterpræsten i Tølløse i det 18. århundrede, magister Stenersen,
er den eneste, der har besunget Eriksholm. Måtte hans velmente,
enfoldige ord også bevare deres gyldighed i fremtiden:
En Høj, omflydt af Vand, hvorpaa
de tykke Træer sig om et Lysthus samler,
en Rad af Linde, som i Buer gaar,
en mørk og stille Gang, bequem til dybe Tanker —

en yndig Udsigt flux udvikler sig
af Agre, Enge, Skov, Strand, Øer, Dale, Høje.
Jeg sætter mig, dybt under mine Fødder
de matte Bølger gaae og slikke Skovens Rødder.
ERIK ARUP
EJERE

1400 Peder Jensen
1556 Johan Friis
1585 Mads Eriksen Vasspyd

BYGNINGER

Vinderupgaard

1600 Bindingsværksbygninger. Nu
kaldet Eriksholm
1682 Niels Juel

1709 Agerumslade opført
1752 H. D. Brinck-Seidelin

1788 Nuværende hovedbygning
opført ved C. F. Harsdorff (?)
1824
1825
1857
1878

F. J. F. Kaas
H. C. Jacobsen
Chr. Fr. Holstein
C. W. Ahlefeldt-Laurvig
1912 Avlsbygninger og
forpagterbolig udflyttet

Tølløse, set fra sydøst (fot. Bernild).

Tølløse
Tølløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Herregården Tølløse fandt sin plads på Midtsjællands højdeplateau.
Egnen omkring Tølløse med Grøntved Overdrev og Mørkemosebjerg
har bakker med omtrent 100 meters højde. Den har intet af den
sjællandske idyl, intet af Sydsjællands frodighed og intet af Nord
sjællands afveksling af skov og sø og eng. Snarere minder den med
sine vide udsigter om midtjysk natur.
På en skrålinje mellem tingbyen Ringsted og bispesædet Roskilde
var landet her omkring tidligt taget ind under ploven. Tølløse tilhørte
Roskilde bispestol og bestyredes af en række lensmænd — vi kender
navne som Mikkel Andersen Jernskæg, Godske Mogensøn, Mads
Laurendsen Vasspyd. Efter reformationen inddrog kongen lenet og
overdrog det som en slags pension eller præbende til den sidste
katolske biskop Ove Bille. Det omfattede dog nu kun Tølløse hoved-
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Tølløse o. 1850. Efter Richardt og Becker.

gård og nærmeste landsbyer, og nogen bygning for lensmanden fand
tes ikke. Ove Bille har sandsynligvis ikke nydt herlighederne på plad
sen. Efter hans død overdrog kongen lenet til en af sine hofsinder,
Peder Christensen Dyre, der imidlertid var så uheldig at aflægge falsk
ed i en retsstrid og måtte bøde med tabet af lenet.
Nu kom store dage for Tølløse, da kongen ved et mageskifte over
drog godset i 1558 til Peder Oxe, hvis navn i særlig grad er knyttet
til Tølløse, fordi han rejste den massive hovedbygning, som i 1942
blev luernes rov. Peder Oxe havde intet tabt ved byttet — tværtimod,
og kgl. Majestæt var taget ved næsen. Måske han derfor for så
hårdt frem mod sin lensmand, drev ham i landflygtighed og under
påberåbelse af falske regnskaber fradømte ham len og gods, der som
pantegæld blev overdraget Peder Oxes bitre fjende, Herluf Trolle,
efter hvis død det lysnede for Peder Oxe. Herredagsdommen blev
omstødt, han fik tilladelse til at vende tilbage og fik sine godser —
foruden Tølløse, Gisselfeld og Løgismose — igen. Den store byg
mester for rigens finanser blev nu også bygherre for sig selv. Efter
at Gisselfeld og den fynske gård var under tag, kom turen til Tølløse.
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Et mærkeligt hus blev det, stærkt og svært, sluttet og massivt, en
herremands borg, plump i dimensioner og uden ynde. Et tvilling-hus
med sammenbyggede langsider, af samme længde som bredde; røde
sten med sandstensornamenter i hollandsk renæssancestil. Husene
havde egne gavle og egne tage med en svær skotrende imellem. Over
hovedtilgangen mod nord knejsede tårn og spir. Imponerende var bor
gen med sine to stokværk med kviste og kældre. Skønt et fredens hus
bevarede det endnu reminiscenser fra den middelalderlige forsvars
borg. Der kom voldgrave (senere delvis tilkastede), og fra kælderen
førte en muret underjordisk gang under voldgraven ud i det frie. Af
erfaring vidste Peder Oxe, at det var klogt at hytte sit skind.
Peder Oxe døde samme år, som Tølløse blev færdigt. Hans enke,
fru Mette Rosenkrantz til Vallø, beholdt gården og de øvrige godser,
så længe hun levede. Derefter tilfalder Tølløse Peder Oxes søster, fru
Sidsel Oxe til Hjelmsøgaard, enke efter rigsråden Erik Podebusk. Også
hun døde barnløs fire år efter. Det er mærkeligt, i hvilken grad bamløsheden følger gården. Kun en eneste gang er gennem 300 år Tølløse
gået i direkte arv fra fader til søn.
To søstersønner, Jens og Christian af slægten Barnekow til Birk
holm var fru Sidseis arvinger. Christian Barnekow er den bedst
kendte, en af tidens ypperste adelsmænd, uddannet på rejser, og i lær
dom sine fleste standsfæller overlegen. Til hans person har sagnet
knyttet den historisk tvivlsomme beretning om hans livs indsats under
felttoget i Halland 1612 med de høviske ord: »Jeg giver Kongen min
Hest og Fjenden mit Liv.« Hvordan det end forholder sig hermed —
da Christian Barnekows kiste i 1860’erne blev taget frem fra krypten
i Tølløse sognekirke og åbnet, inden den førtes til kirkegården, fand
tes hans lig velbevaret, iført en grøn frakke med et slagsværd ved
siden. Som et minde om hans heltemod er Barnekows brudte kårde
ophængt ved mindepladen over stedet for kistens gamle plads.
Af Christian Barnekows børn arvede datteren Lene Tølløse, som
blev medgift for hendes ægtefælle, Tønne Friis til Hesselager. Efter
hans død i 1642 beboede hun Tølløse og lod 1651 to sidebygninger
opføre, som i 1885 blev ombygget til to-etages pavilloner. Efter fru
Lenes død bortbyttede datteren Margrethe Friis Tølløse for Kærstrup
på Lolland til en af tidens største godsejere, Christen Skeel, kaldet
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den Rige. Datteren Elisabeth Skeel arvede Tølløse og Ravnholt i 1687.
Hun var gift med overceremonimester Frederik Gersdorff. Men glæ
den over de store godser var kort. 1690 gik hun bort, og han fulgte
året efter. Det pragtfulde epitaphium i sort og hvidt marmor over
deres hvilested i Tølløse kirke viser, at de har betragtet Peder Oxes
gård som deres hjem.
I det følgende århundrede skiftede ejerne hurtigt, og Tølløse var på
mange forskellige hænder.
Gersdorffs svoger gehejmeråd Otto Krabbe købte gården, men
solgte den videre i 1709 til kancelliråd Brostrup Albertin. Dennes
enke afhændede 1728 gården til gehejmeråd, greve Chr. Ditlev Reventlow, som ni år efter skødede den til sønnen Conrad Ditlev. Da
han døde i 1750, arvedes Tølløse af hans datter Dorothea Benedikte
Frederikke, gift med tysk rigsgreve general Gustav Frederik Ysenburg-Biidingen. Denne skal have været en vældig jæger for Herren og
kom kun på Tølløse for jagtens skyld. I øvrigt fortælles, at greven
fattede afsky for Tølløse, fordi hans unge datter ved et ulykkestil
fælde var kommen af dage ved gift under ophold på slottet. 1763
solgte han herligheden til hofjunker Claus de Caspergaard, som døde
et par år efter. Hans enke afhændede Tølløsegaard med tilliggende i
1768 til den store landmand, kancelliråd Johan Thomas Neergaard,
patriark for den vidt forgrenede sjællandske landadelslægt, ejer af
Ringsted kloster, Kjærup og Merløsegaard. Ved købet af Tølløse
blev Neergaard Midtsjællands største jordegodsejer.
Erhvervelsen af det anselige Tølløse har troligt været medvirkende
til udstedelsen af slægtens adelspatent i 1780.
Neergaard for hårdt frem mod det gamle Tølløse. Få år efter at
han var blevet gårdens ejer, nedbrød han tårnet midt på huset og
forenede de to sammenføjede bygninger, der hver havde sit tag og
sin gavl, ved at nedbryde gavlene, ved at give dem begge et fællestag.
Slottet fik blegrødt puds, og af Peder Oxes hus var ikke meget andet
end stenene igen. Et skrummel af en bygning, som dominerede land
skabet, indtil en besidder omtrent hundrede år efter tog sig for at
føre huset tilbage til dets oprindelige skikkelse. Neergaard lod anlægge
have i fransk stil med friserede hække; men den stod grumme dårligt
til dette hus, der ganske havde mistet sit slotsagtige præg. En senere
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Tølløse før branden 1942, set fra nord (fot. Holt & Madsen).

ejer lod da også haven omlægge i friere stil. Men en dygtig landmand
var Neergaard. Han byggede rummelige udhuse og en stor ladegård.
Og så satte han veltilfreds med selvgjort arbejde denne indskrift over
husets indgang:
»See her det Hus som Rigs-Hof Mæster Peder Oxe
For 200 Aar dog ringere end 2 har ladet voxe
Er Anno 1773
efter at det var bleven forfalden og øde, igien fra Grunden forbedret
og istandsat af Cancelliraad Johan Thomas Neergaard og Fru Anna
Joachimine født Quistgaard til Tølløse, Ringsted Closter, Kjærup og
Mierløse Gaarde.«
Tyve år efter solgte Neergaard godset til fhv. assessor, sekretær
ved den store landvæsenskommission Peter Christian Zeuthen, der
således blev herremand i stor stil. Midlerne til købet fik han ved sit
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Tølløse før branden 1942, set fra sydvest (fot. Vestergaard og Ebbelholt).

ægteskab med generalauditør, konferensråd Vilhelm Bornemanns dat
ter. Zeuthen var en klog mand med et vidt blik og nød megen an
seelse. En årrække var han præsident for Landhusholdningsselskabet,
blev formand for Nationalbankens første repræsentantskab. Til trods
for de økonomiske tunge tider ofrede han meget på sin store besid
delse. Han døde som etatsråd i 1823.
Hans søn, Christian Frederik Zeuthen købte 1828 fædrenegodset
og ægtede året efter den meget smukke komtesse Sophie Hedevig
Schulin, med hvem han levede et lykkeligt samliv. Som andre af den
intelligenteste del af tidens godsejere gjorde de den obligate uden
landsrejse til Italien, hjemførte mange kunstskatte og opbyggede et
solidt og kostbart hjem på Tølløse Slot. 1830 havde Chr. Fr. Zeuthen
erhvervet hofjægermestertitlen og kastede sig nu med iver ind i det
offentlige liv. Som stænderdeputeret fungerede han ved samlingerne
i Roskilde 1842 - 48. Højkonservativ var han og blev kongevalgt med26
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lem af den grundlovgivende rigsdag. Han tilhørte yderste Højre, øn
skede efter engelsk mønster et arveligt landsting og fandt det forkaste
ligt at tænke på et folkestyre. Følgelig stemte han imod Grundloven.
At han heller ikke kunne forlige sig med tanken om lens og stamhuses
overgang til fri ejendom, var rimeligt, efter at det få år forud (28. juni
1843) var lykkedes ham at få sit gods oprejst til baroniet Zeuthen.
En dygtig og velmenende mand, men begrænset i syn og fuld af
standsfordomme. Hans søster Vilhelmine fik således ikke lov at ægte
Chr. Flor, så længe denne var præst i Tølløse, men først efter at han
var avanceret til professor i Kiel.
En dag i november 1850 kom baronen eller kammerherren, som
han var blevet 1845, forkølet hjem fra en rævejagt. Få dage efter
var det forbi.
Hans enke styrede nu Tølløse med foretagsomhed og indsigt, for
bedrede huset på flere måder, opførte 1856 trappetårnet. Baronessen
havde ingen livsarvinger, og ved hendes død arvede hendes yngre bro
der greve Christian Fr. Schulin-Zeuthen baroniet. Da denne døde
i 1873, ligeledes uden at efterlade sig arvinger, gik det over til bro
dersønnen greve Chr. Julius William Schulin, som ved patent af 10.
marts samme år fik tilladelse til at forene navnet Zeuthen med sit
eget og til at føre det friherrelige Zeuthenske våben. Senere kom til
ladelse til at føre dette i forbindelse med det grevelige Schulinske
våben, nemlig 2. marts 1912.
Greve William Schulin-Zeuthen var ved sin tiltrædelse af baroniet
kun enogtyve år. 1877 indgik han ægteskab med Christine Harhoff,
datter af borgmesteren i Ringsted. Det var en vågen og impulsiv
mand med mange interesser, særlig musikalske, som nu i 46 år var
Tølløses ejer.
Han besluttede at føre det gamle slot tilbage til dets oprindelige
skikkelse. Gamle avlsbygninger, som spærrede for synet af slottet,
blev nedrevet, en mønsterstald og materialbygninger opført på begge
sider af indkørslen, og en fuldstændig restaurering af hovedbygningen
blev gennemført under arkitekt Aug. Kleins ledelse i årene 1883 - 85.
Pudset blev fjernet, og de naturlige sten trådte atter frem. Peder Oxes
to sammenbyggede huse kom igen til deres ret og fik påny deres tage
og gavle; et spir med lanterne blev opsat, og de to sidepavilloner
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Spisestue i den nye hovedbygning (fot. Bernild).

moderniserede i to stokværk. Kun en alt for rig anvendelse af cement
ornamenter kom til at give den gamle renæssancebygning en noget
urolig karakter.
Også dette ægteskab blev barnløst. Ved grev William SchulinZeuthens død i 1919 blev hans ældste brodersøn premierløjtnant
William Schulin successor. Godset kom under administration, og da
enkegrevinden snart efter fraflyttede slottet, blev dette lukket.
Imidlertid var loven om lens og stamhuses overgang til fri ejendom
blevet stadfæstet 4. oktober 1919, og den blev bestemmende for Tølløses videre skæbne. I 1923 afhændedes godset til ejeren af et mægtigt
tomatgartneri i England, H. O. Larsen, som 1924 solgte ejendommen
til kammerjunker J. de Neergaard, der atter efter to års besiddelse
skødede den til grosserer A. Larsen, der nu var Tølløses ejer i fjorten
år, indtil fabrikant H. Hollesen i 1941 overtog den.
Det gamle slot har under disse skiftende ejermænd haft vekslende
kår. En tid var en del af det indrettet som restaurant; senere blev der
husholdningsskole, medens førstesalen var udlejet til privatbeboelse.
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Hall (fot. Bernild).

Og natten mellem den 21. og 22. februar 1942 opstod den voldsomme
ildebrand i øverste etage — ved nogle elevers uforsigtighed — som i
løbet af få timer gjorde Peder Oxes gamle borg til en ruin. 1944 blev
en ny hovedbygning rejst af besidderen under ledelse af arkitekt Ernst
Kiihn. 1949 købtes Tølløse af Arly Henckel for 1.637.500,00 kr. Dens
tilliggende er 825 tdr. Id., deraf 250 tdr. skov. Der er nu kostskole i
Tølløse by.
JULIUS CLAUSEN
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Roskilde bispestol
1536 Kronen
1558 Peder Oxe
1575 Hovedbygning opført
1592 Chr. Barnekow
1612 Lene Friis
1651 To sidebygninger opført
1665 Chr. Skeel
1691 -1768 Forskellige ejere
1768 J. Th. (de) Neergaard

1793 P. Chr. Zeuthen

1773 Slottet ombygget
i nyklassicistisk stil
1856 Trappetårnet opført

1866 Chr. Fr. Schulin-Zeuthen
1883 - 85 Hovedbygningen ført til
bage til sin oprindelige stil ved
Aug. Klein

1923 -1949 Forskellige ejere
1942 Hovedbygningen nedbrændt
1944 Genopført ved Ernst Kiihn
1949 A. Henckel

Bonderup, set fra øst, fra gården (fot. Aa. Roussell).

Bonderup
Store Tåstrup sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Midt inde i Sjælland ved hovedlandevejen, som går fra Holbæk til
Ringsted, ligger i et roligt bølgende terræn Bonderup mellem træer
og med haven gående i ét med den lille, smukke Bonderup skov, der
mod syd grænser til Hallebyå. Egnen hører ikke til Sjællands smuk
keste og har ingen særlige fremtrædende træk, som øjet fæster sig ved,
men er helt igennem præget af mindre gårde og huse, der omgivet af
haver ligger mellem frodige marker med skove alle vegne i horisonten.
Landevejen fra Ringsted til Holbæk gik, indtil jernbanen fra Ros
kilde til Kalundborg blev anlagt, tværs over Bonderup marker, men
blev nu lagt om, således at vejen såvel til Holbæk som til Tølløse føl
ges ad længst muligt til Røde Hus, hvorfra vejen til Tølløse fortsætter
lige ud, medens vejen til Holbæk drejer mod vest, tæt forbi gårdens
bygninger.
Bonderup er af gammel oprindelse, idet den allerede nævnes i 1321.
Det nuværende Bonderup er sammenlagt af 3 gamle gårde, selve Bon-
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derup, Mensalgaarden og en anden nu nedlagt gård (Holte eller Mølleborupgaarden), dog at der af de to sidste gårde er afgivet jord til
husmandsbrug. Den ældste kendte ejer af Bonderup var Claus Basse
til Erholm og Bonderup, der 1566 skødede gården til sin datter Ellen
Clausdatter Basse. Hun var gift med Otte Norby, der døde 1592 og
ligger begravet i Tostrup. Samme år mageskiftede Christopher Pax
sig Bonderup til og tog 1598 låsebrev på den. Han tilhørte den schlesiske adelsslægt Packisch von Festenberg, kom i 1500-tallet til Dan
mark og blev 1575 naturaliseret som dansk adelsmand, da han havde
tjent kongen længe og ægtet en dansk adelsjomfru. Han var Frederik
H’s staldmester, ejede Torup, da han fik Bonderup, og var forlenet
med Espholt i Skaane. Fra 1563 til sin død 1608 var han lensmand
på Holbæk Slot.
Den næste ejer, vi hører om på Bonderup, er fru Else Thott, Hans
Lindenovs til Ørslev kloster, gift 2. gang med Corfitz Ulfeldt til
Krogsdal. Hun ejede også Skovsgaard, men sad økonomisk meget
dårligt i det. I 1631 solgtes Bonderup til kansler Christen Friis, en af
de mest fremragende personligheder og smukkeste skikkelser på Chri
stian IV’s tid. Foruden Bonderup ejede han Vaar i Aalborg amt samt
Lindholm og Kragerup på Sjælland. Efter at have været i brødrene
Christian og Jørgen Billes besiddelse, overgik Bonderup, 32 tdr. htk.,
ved salg i 1680 til assessor Peder Hjort, der ejede den i 18 år, hvor
efter den på ny kom i slægten Pax’ eje, idet den overtoges af Holger
Pax, en sønnesøns søn af den tidligere ejer Christopher Pax. Holger
Pax havde ved mageskifte med admiral Niels Juel i 1683 erhvervet
Sæbygaard og Stenshede med tilliggende bøndergods og tiende, lige
som han også ejede Eriksholm, Torup og Stensballegaard; de 3 sidst
nævnte gårde havde han arvet efter sin fader Christoffer Pax, der
blev myrdet 1650. Han boede på Sæbygaard, hvor han førte et strengt
regimente over bønderne. Hans frue var født Elisabeth Bille fra Skjerrildgaard og gik for at være »en ond kvinde«, der øvede kiv og trætte
med sine omgivelser, og som derfor også efterlod sig et slet eftermæle.
Holger Pax døde 1698 på Sæbygaard som den sidste mand af sin
slægt, inden skødet på Bonderup var blevet udfærdiget, og ligger til
ligemed sin hustru begravet i Holbæk kirke i Pax’ernes familiebegra
velse, hvor der findes et pragtfuldt epitafium til minde om dem.
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Bonderup, set fra vest, fra haven (fot. Aa. Rousseil).

Arvingerne solgte nu Bonderup 1699 til assessor Erik Jacobsen Eilert,
som beholdt gården indtil 1711. Forbindelsen mellem Bonderup og
Merløsegaard knyttedes allerede på denne tid, idet Eilert også ejede
sidstnævnte ejendom — en forbindelse, som nu og da har været til
stede lige indtil Johannes Theodorus Suhr i 1853 købte og forenede
begge godser. Efter Eilert blev kancelliråd Jacob Hjort ejer, efter at
den dog i en ganske kort tid — inden for samme kalenderår — havde
været i brødrene Hans og Andreas Rasmussens besiddelse — to handelsmænd fra Roskilde. Jacob Hjort var en af datidens kendte gods
spekulanter eller gårdslagtere, som de nutildags kaldes, der blandt
mange midt- og sydsjællandske godser også en tid ejede Kongsdal.
Hjort solgte Bonderup 1717 for 7.889 rdl. til landsdommer Johan
nes Christensen, der igen 10 år senere solgte den (238 tdr. htk.) for
16.000 rdl. til kommerceråd Hans Hartman. Efter atter at have skiftet
ejer, stilledes Bonderup til auktion i 1744, hvor gården blev købt af
konsumptionsforpagter Johannes Mørch i Vordingborg. Han var gift
med Sidsel Neergaard fra Fuglebjerggaard, gift 2. gang med Jens
3 DSH 3
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Bonderup o. 1850. Maleri af P. Ølsted i Øregaard-Samlingen.

Bremer til Løvegaard, der altså gennem sit ægteskab overtog gården,
som han imidlertid ved skøde af 11. december 1747 overdrog til pro
kurator, senere overauditør, justitsråd Søren Hansen Seidelin. Søren
Seidelin var præstesøn og født 1705 i Sneptrup præstegård ved Skan
derborg. Fra 1736 eller før og til 1745 var han ridefoged på Sven
strup. Han var således en kendt mand på den egn, da han overtog
Bonderup, som han dog kun beholdt indtil 1749, da han for 15.000
rdl. solgte gård og gods, der beløb sig til 300 tdr. htk., til etatsråd
Knud Gregorius Kloumann, bankkommissær og direktør for det Øst
asiatiske Kompagni. Efter etatsrådens død i 1752, 74 år gammel, solg
tes Bonderup atter på auktion. I nogle år ejedes Bonderup nu af
besidderen af stamhuset Birkelse, gehejmeråd Holger Skeel, der tillige
ejede Mullerup, Mørup og Faarevejle. Han videresolgte Bonderup
til greve Christian Frederik Holstein-Ledreborg, f. 1735, som succe
derede sin fader som lensgreve til Ledreborg, og nåede høje stillinger
inden for hof og stat. Han havde allerede i 1766 på grund af økono
miske vanskeligheder måttet sælge de fra grevskabet fjerntliggende
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ejendomme, deriblandt Bonderup. Herredsskriver, senere overauditør
P. Larsen Wiihm blev den nye ejer for en købesum af 36.000 rdl.
Efter at have ejet den i 30 år videresolgte han Bonderup for 104.000
rdl. til kammerjunker Thomas Christian Bruun de Neergaard, fra
1796 tillige ejer af Merløsegaard, kendt som naturvidenskabelig for
fatter. Bonderup solgtes igen i 1803 for 100.000 rdl. Efter i nogle år
at have været i kaptajn Søren H. Lunds besiddelse, solgtes den atter
i 1808 for 160.000 rdl. til lensgreve Frederik Knuth til Knuthenborg
og Merløsegaard. Han var født 1760 og oprindelig søofficer, gik over
i civiladministrationen som deputeret i kommercekollegiet og skabte
sig senere et smukt navn som godsejer med særlig forstlige interesser.
I 1816 blev Bonderup overdraget til sønnen, greve Frederik Christian
Julius Knuth, administrator på Knuthenborg sammen med lensgreve
A. W. Moltke, Bregentved. Greve F. C. J. Knuth var født 1787 og
gik som ung embedsvejen. I 1815 udnævntes han til amtmand over
Holbæk amt med tilladelse til at henlægge amtskontoret til Bonderup.
I 1831 -50 var han stiftamtmand over Sjællands stift samt amtmand
over Københavns amt. For Vemmetofte adelige Kloster var han
kurator.
Efter greve Knuths død i 1852 blev Bonderup året derpå købt af
storkøbmanden Johannes Theodorus Suhr for 285.000 rdl. Købet var
en pengeanbringelse og formålet rentabel landbrugsdrift med moderne
mejeridrift. Han lod den unge arkitekt Ferdinand Meldahl opføre
det mejeri, der endnu står til venstre for indkørslen, ligesom det blev
ham, der fik overdraget at ombygge hovedbygningen, der var meget
gammel og meget forfalden, og som i mange år ikke havde været
beboet. Den blev nu restaureret og etatsråd Suhr indbød Johan Lud
vig Heiberg og skuespillerinden fru Johanne Luise Heiberg — ægte
parret Suhrs meget gode venner — til hvert år at tage sommerophold
derude. Det lave enfløjede hus fik to små sidefløje og to hjørnetårne,
alt tækket med tegl. På hver langside rejste sig et svært midtparti i to
stokværk. Værelset i øverste stokværk på havesiden fik efter Heibergs
ønske fem vinduer (deraf de tre mod vest og et mod nord og syd)
samt en fransk lukkemekanisme, der overflødiggjorde alle vinduespo
ster og derved frembragte en fuldkommen fri vinduesåbning fra Hei
bergs studereværelse, som blev dekoreret med astronomiske emblemer,
3*
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der dog senere er forsvundet. Hovedindgangen er på den østlige side,
den vestlige vender ud til den smukke, parklignende have, som står i
umiddelbar forbindelse med den før omtalte skov. Foruden denne
hører to skove i nabosognet Stenlille også med til Bonderup. — Fru
Heiberg fortæller i sine erindringer om hendes og Heibergs glæde
over Suhrs tilbud. »Jeg faldt formelig i Sværmeri ved Tanken om
Heibergs og mit Samliv derude, og lagde hundrede smaa Planer om
Livet paa Bonderup«, siger hun.
Imidlertid døde etatsråd Suhr 1858, men i hans testamente var ind
ført en bestemmelse om, at hovedbygningen på Bonderup skulle stå
til disposition for Heibergs hver sommer, så længe de levede. Familien
Heiberg kom dog kun til at bo en sommer på Bonderup — nemlig
i 1860. Heiberg var ikke rask og trængte til ro, og med lyse forhåb
ninger om sommerens helbredende indflydelse drog de ud til deres
midlertidige hjem. Nogle dage senere kom biskop Martensen med
familie derud for at være deres gæster, og de tilbragte nu en uges tid
sammen i rolig åndrig samtale, blandt andet om »Maria Stuart«, som
fru Heiberg, der atter var blevet knyttet til teatret, netop havde ind
studeret og skulle udføre i begyndelsen af sæsonen. Men efter disse
venners bortrejse faldt Heiberg sammen og måtte gå til sengs for ikke
mere at forlade den. Vejret var blevet råt og efterårsagtigt. Vinden
for mellem havens gamle træer og flængede grenene af dem, og fru
Heibergs bange anelser voksede, medens hun sad ene hos sin syge
mand. I flere dage lå han hen i store smerter, og endelig døde han i
sit værelse ud mod gården natten til søndag den 25. august 1860.
Torsdagen efter blev hans lig ført til København og begravet mandag
den 3. september. Fru Heiberg blev boende på Bonderup, efter at
liget var ført bort og levede der til midt i oktober, da hun rejste til
bage til København.
Det blev således kun denne ene sommer, at Bonderup kom til at
huse begge disse to sjældne personligheder, men længe nok til sam
men med slægten Suhrs mange medlemmer, som gennem årene drager
fordel af godsets indtægter, at sikre gårdens navn fra forglemmelse.
Fru Heiberg boede flere somre på Bonderup efter sin mands død;
først i 1870 meddelte hun stiftelsens direktion, at hun nu ikke længere
ville benytte lejligheden på Bonderup, og der blev da truffet den
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»Johanne Luise Heibergs stue«, nu delvis ændret (fot. Bernild).

overenskomst, at hun afstod sin ret mod et årligt vederlag af 200 rdl.
Ved etatsråd Suhrs ovenfor omtalte død i 1858 overgik Bonderup
i henhold til hans og hustrus testamente af 20. april 1850 til den i
testamentet indsatte universalarving, nemlig: »Johannes Theodorus
Suhr og Hustru, Caroline Falchs Stiftelse«, der vedblivende er ejer
af gården, hvis hovedbygning i 1951 er restaureret ved arkitekt M. J.
Erlangsen, idet Meldahls tilbygninger er fjernet.
I haven fandtes tidligere mange sjældne træer, men en stor del af
disse gik ud i de strenge vintre 1939 - 41.1 haven findes en mindesten
af norsk granit over etatsråd Suhr og hustru.
Tæt omkring hovedbygningen på Bonderup har der været vold
grave, men da man i kvægpestens dage kastede de døde kreaturer
ud i gravene, blev luften så forpestet, at en tidligere ejer lod gravene
fylde med tilkørt jord, hvilket siges at være udført ved hoveri. Hvor
jorden toges fremkom to damme, som stadig findes i haven. Et gam
melt gravkammer findes på marken. De fem omliggende kirker —
Uggerløse, Kvanløse, Stenmagle og Stenlille samt Tostrup — har tid-
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ligere hørt til Bonderup. På Uggerløse kirkegård findes et gravsted,
hvori hviler administrator Suhr og hustru.
Det samlede bortforpagtede areal udgør 689 tdr. Id.
Avlsgårdens bygninger, der i alt omfatter 14 længer, dels af grund
mur og dels af bindingsværk, er solide og gode, opførtes 1860 og er
restaurerede og moderniserede i 1898 og senere. Forpagterboligen er
bygget i et stokværk og er formentlig opført ca. 1860.
AXEL PONTOPPIDAN
EJERE

Ca. 1550 Claus Basse

1566 Otte Norby
1592 Christopher Pax v. Festenberg
Else Thott
1631 Chr. Friis
Chr. og J. Bille
1680 P. Hjort
1698 H. Pax v. Festenberg
1699 E. Jacobsen Eilert
1711-54 Forskellige ejere
1754 Chr. Fr. Holstein-Ledreborg
1766 P. Larsen Wiihm
1796 Th. Chr. Bruun de Neergaard
1803 S. H. Lund
1808 Fr. Knuth
1852 Jobs. Th. Suhr
1858 Den Suhrske Stiftelse

BYGNINGER

Tilkastede grave angiver et
gammelt voldsted

Louis Seize hovedbygning?

1858-59 Ombygget ved Fr. Meldahl
1951 Ført tilbage til ældre skikkelse
ved M. J. Erlangsen

Holbæk Slots Ladegaard. Hovedbygningen, set fra syd (fot. Heinrich G. Adolph).

Holbæk Slots Ladegaard
Holbæk købstad, Merløse herred, Holbæk amt

Hvor terrænet hæver sig op fra fjorden, syd-vest for byen, delvis
skjult af beplantninger, ligger Holbæk Slots Ladegaard. Landskabet
er den jævne moræneflade, der breder sig syd for Lammefjord og
Holbæk Fjord op mod Tveje Merløse kirke.
Gården, eller måske snarere dens forgænger, nævnes første gang
i ærkebiskop Absalons gavebrev til Sorø kloster af 8. juli 1199;
blandt det fædrene gods, Absalon skænkede til klosteret, er gården
Holbæk med tilliggende byer. Så følger lang tids tavshed. På et eller
andet tidspunkt er gården gået over til kronen, måske allerede i 1205,
da munkene afhændede Merløse. Imidlertid udviklede Holbæk sig til
en lille købstad, og den fik da som de fleste byer et slot til værn og
fæste, til dette slot er sagtens Absalons gård blevet knyttet, den er
blevet Holbæk Slots ladegård. Holbæk Slot, hvis ældste del går til39
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bage til tiden før 1250, kom aldrig til at spille nogen betydelig rolle
i Danmarkshistorien, og det blev aldrig udbygget til en fæstning
af virkelig værdi. Forskellige gisninger er fremsat om årsagen hertil,
bl. a. har man påpeget slottets uheldige beliggenhed i terrænet, men
den simpleste forklaring turde vel være den, at det lå i en egn af
meget ringe strategisk betydning ; der var ikke stor sandsynlighed for,
at denne del af Sjælland skulle blive genstand for alvorlige fjendtlige
angreb, medmindre alt andet i forvejen var tabt, og historien har
bekræftet denne antagelse, Holbæk amt har aldrig været skueplads
for større militære landoperationer.
Slottets voldsted ligger ca. 150 m fra stranden i Holbæk bys vest
lige udkant og er nu bebygget af Odd-Fellow ordenens logebygning,
i hvis kælder de sidste rester af det middelalderlige stenhus findes.
Det var et ca. 10 X 10 m tårn med et 19 m langt hus ved siden af.
Resens plan fra ca. 1670 viser, at disse middelalderlige bygninger
midt på den firkantede borgbanke var omgivet af et firfløjet anlæg,
der er opført i 1600-årene af bindingsværk. Lensregnskaberne fortæl
ler bl. a., at vestfløjen har rummet fruerstue og portgennemkørsel,
nordfløjen køkken og østfløjen bryggers. I svenskekrigen 1659 blev
slottet ødelagt og er ikke senere genopført.
En tid, o. 1300, er slottet sammen med Kalundborg og Samsø
forlenet til junker Christoffer, den senere Christoffer II, og Huitfeldt
har en efterretning om, at den fordrevne svenske kong Birger i årene
1319-21 havde fået overdraget Holbæk Slot og len. Under rigsopløs
ningen blev slottet flere gange pantsat, en tid havde Knud Porse det i
hænde, og efter hans død havde enken hertuginde Ingeborg det i en
årrække, så fik Valdemar Atterdag det i sin vold, og han pantsatte
det igen til Knud Porses sønner. Hertugdømmet Holbæk kaldes det
i forleningsbrevet. Endnu flere pantherrer havde slottet i årenes løb,
en tid var det drosten Henning Podebusk, som havde det for 400
lødige mark.
Efterhånden hører pantsættelserne op, og Holbæk Slot bliver et
kongeligt len, en tid er Bent Biug lensmand på Holbæk, o. 1380 næv
nes Jens Rud. Blandt slottets første lensmænd er adskillige tyske adelsmænd, som havde skabt sig en karriere heroppe, 1413 nævnes Goes
van Hitzacker, og senere var Verner Parsberg, som var født i Niirn40
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Holbæk Slots Ladegaard o. 1870. Efter Albert Thomsen: Holbæk Købstads Hi
storie, 1936 - 37.

berg, gennem en lang årrække høvedsmand i Holbæk. Han nåede frem
i den danske adels første række, 1453 blev han optaget i rigsrådet, og
hans diplomatiske evner blev flittigt taget i brug; han deltog i sende
færder til Tyskland, Polen, Sverige og Nederlandene. Efter sin død
jordedes han i Holbæk sortebrødrekirke. Den næste betydelige lens
mand er Jørgen Rud til Vedbygaard, som fik lenet 1490, også han
blev rigsråd, og 1497 var han fører for skytterne i kong Hans’ store
tog mod Sverige.
Holbæk hørte dog den gang så lidt som siden til rigets betydelige
len. Dets lave rang trådte imidlertid særlig tydeligt frem, da det blev
brugt som en degradationspost for Henrik Krummedige, der tidligere
havde haft Båhus i forlening. Henrik Krummedige er den betydeligste
i rækken af Holbæks lensmænd. Han var født i Norge 1454 og var i
en ung alder blevet ridder og lensmand på Akershus. 1489 fik han
Båhus i forlening, i unionskrigenes tid en af landets betydeligste mili
tære poster, samtidig blev han norsk rigsråd. Han skøttede sin betro
ede stilling med stor kraft og energi og erhvervede sig samtidig meget
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gods ved mageskifter og retstrætter. I krigen mod Sverige indlagde
han sig stor fortjeneste. Da Knud Alfsen rejste oprør i Norge, be
kæmpede han ham med stort held, og senere udstod han en hård be
lejring af Båhus, hvorunder han mistede sin ene hånd. Da han i 1502
påny var i strid med Knud Alfsen, blev denne, der havde fået frit
lejde til underhandlingerne, hugget ned. Drabet fremkaldte stor for
bitrelse i Norge, og det var en så stor plet på Henrik Krummediges
ære, at han måtte fjernes fra sin post. Det lille Holbæk len kunne
selvfølgelig ikke byde hans store evner og ærgerrighed tilstrækkelig
tumleplads. Han skumlede over sin skæbne, men hævdede kronens
interesser med stor kraft. En bonde, som satte sig op mod ham, fik
samme skæbne som Knud Alfsen. Henrik Krummediges forvisning
varede til 1506, så blev han atter taget i brug til større opgaver.
Grevefejdens og reformationens omvæltninger berørte ikke lenet
synderligt. Markvard Tidemand sad som lensmand gennem de urolige
år og indtil 1549. Derefter var lenet i en årrække springbræt for en
række unge adelsmænd, som skulle få større opgaver at varetage. Det
havde tidligere været et afgiftslen, men nu bliver det et regnskabslen.
Lensmanden får derefter en fast årlig løn, men skal til gengæld af
lægge regnskab for dets indtægter og udgifter. I lønnen var indbefat
tet avlen fra slotsmarkerne, men i øvrigt var lønnen, »Genanten«, for
Holbæk meget ringe.
1563 fik Christopher Festenberg Pax lenet. Han var 52 år, da han
overtog det, men skulle dog beholde det i 45 år, indtil han døde i sit
syvoghalvfemsindstyvende år 1608. Pax var født i Schlesien og havde,
efter at være kommet til Danmark, fået nær tilknytning til Frederik II,
der gjorde ham til sin staldmester og i øvrigt begunstigede ham på
mange måder, således fik han Holbæk ganske uden afgifter, han skulle
blot vedligeholde slottet og stille med 6 ryttere i krigstid. Senere fik
han slottets bohave og dets avl og kvæg som gave. I Pax’ tid blev en
ny bygning opført ved slottet. På sine ældgamle dage havde han stort
besvær med at holde det i stand og passe sine forretninger i øvrigt.
Den efterfølgende lensmand Anders Dresselbjerg til Vognserup
måtte straks efter sin tiltrædelse foretage adskillige reparationer ved
bygningerne, og et helt nyt hus blev opført. Dresselbjerg var højt til
års, da han fik Holbæk len. Han havde tidligere været landsdommer
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Hovedbygningens nordfacade, set fra nordvest (fot. Heinrich G. Adolph).

på Sjælland og lensmand på Aalborghus, hans tid på Holbæk blev da
heller ikke lang, 1614 døde han. Jørgen Daa og Ejler Urne var de
følgende lensmænd, så kom igen en indvandret adelsmand, Alexander
Råbe von Papenheim, der stammede fra Bøhmen. Holbæk Slot for
falder i denne tid mere og mere. Adskillige huse ved slottet og byg
ningerne ved ladegården er brøstfældige. 1617 blæser den store
kornlade om, den bliver dog straks genopbygget ligesom det hus,
lynet slog ned i. Von Papenheim beder sig fritaget for at bo der, alle
husene er brøstfældige, siger han, det ville være bedst at bryde det
hele ned og bygge nyt. Det skete ikke. En synsforretning 1629 taler
om megen brøstfældighed, navnlig ved ladegården var det galt; en af
laderne var blæst om; en anden stod ved støtter; der bygges og lap
pes vel hist og her. 1634 får ladegården nyt fæhus og hestestald, 1643
bygges også noget. Det var især Mogens Pax, en søn af den gamle
Pax, der gjorde sig anstrengelser for at få sat slottet i stand; han sad
også med lenet i en længere årrække, fra 1627 - 42.
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»Godsejerens stue«, ældre billede (fot. Heinrich G. Adolph).

Efter enevældens indførelse holdt staten ikke lang tid på det ringe
len, hvis værdi svenskekrigene yderligere havde reduceret. Det blev
mageskiftet til Henrik Thott til Boltinggaard. Som for så mange andre
blev overtagelsen af det forfaldne krongods også skæbnesvanger for
Henrik Thott. 1667 er han helt ruineret og må søge staten om nogen
erstatning for de store tab, han har lidt. Slot og ladegård blev så købt
af professor Bertel Bartholin, som 1676 solgte det hele til Mouritz
Putbus til Einsidelsborg for 300 rdl. Det var ikke meget, men nok.
Putbus måtte efter lange stridigheder med borgerne med tab sælge
godset til baron Frederik v. Vittinghoff, som 1691 overdrog det til
sin svigersøn, baron Schack Brockdorff til Scheelenborg. 1706 gik det
over til Gregers Juel til Eriksholm, og det har nu samme ejere som
denne gård indtil 1809. Gregers Juel besad godset til 1731, da han
efterfulgtes af sin søn Peder Juel. Begge godser blev 1752 solgt til
konferensråd Hans Seidelin, som overdrog dem til sin søstersøn Hans
Diderich de Brinck-Seidelin, der 1753 oprettede et stamhus af de to
godser sammen med Hagestedgaard. Han efterfulgtes af konferensråd
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Hans de Brinck-Seidelin, der skildres som en af landets kyndigste
og anseligste jordegodsejere. Han ændrede ladegårdens drift, så den
blev drevet uden hoveri. Dens areal var 969 tdr. Id. Af disse blev 210
overdraget til Holbæks borgere i fæste for ca. 5 rdl. årlig pr. td. Id. 170
tdr. Id. blev delt mellem 21 husmænd, der for at besidde hus og jord
skulle gøre 3 ugentlige arbejdsdage. De øvrige 589 tdr. Id. blev drevet
under gården. Jorden var delt i 12 marker, af hvilke 6 blev drevet og
6 var udlagt med kløver, således at to blev optaget til drift i 3 år og
to udlagt til hvile i 3 år. Den årlige udsæd var 80 tdr. byg, 85 tdr.
rug og 110 tdr. havre. Høavlen var ca. 400 læs årlig. Besætningen
bestod af 30 heste og 150 køer. Til gården lå 50 gårde, de var alle
udskiftede og 16 af dem tillige udflyttede til deres lodder. Ladegår
dens bygninger, der tidligere havde ligget længere mod øst, blev nu
flyttet hen til deres nuværende plads, så de kom til at ligge midt i
markerne. De bestod af 153 fag, 15 alen brede, i de 24 fag var ind
rettet mejeri, i de øvrige var stalde, lade og andre fornødenheder. De
var bygget af mur og bindingsværk med halmtage.
1809 solgtes godset til etatsråd H. P. Koefoed, der havde tjent sin
formue som skibsfører, han døde allerede 1812, og hans hustru Marie
Koefoed overtog det efter ham. Hun styrede godset med stor dygtig
hed og førte det uskadt gennem landbrugskrisen i 1820’erne. Marie
Koefoed blev kendt som stifter af en række store legater. Efter hen
des død 1839 købte F. Rottbøll ladegården for 168.000 rdl. Han fra
solgte størstedelen af fæstegodset og ligeledes en del af hovedgårdens
jord. Efter hans død 1866 blev gården stillet til auktion. Dens tillig
gende var da 59 tdr. htk. og arealet 558 tdr. Id. Jorderne beskrives
som merglede, tildels drænede, i god gødningskraft og i udmærket
drift. Bygningerne siges alle at være opførte af Rottbøll. Gården blev
købt af Herman Frederik baron Løvenskiold for 365.000 rdl.
Efter ham ejedes den en tid af J. Sønnichsen, der solgte den til
G. Ree for 740.000 kr. 1912 købte Johs. Lawaetz den for 750.000 kr.
Lawaetz videresolgte den til M. Alstrup. 1913 blev den købt af land
brugskandidat Paul Dahl, som ejede den til sin død 1939. Hans enke,
fru Else Dahl, f. Wørishøffer, indgik i 1944 ægteskab med feltinge
niør, cand. pharm. P. B. Kastberg. Efter fru Dahis død i 1955 arvede
sønnen Torben Dahl ejendommen.
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I Paul Dahis ejertid tilkøbtes 1916 Rørvangsgaarden, 1933 Grandløsegaarden og 1937 Fjordgaarden. 1929 blev der bygget en ny hejse
lade og foretaget en udvidelse af svinehuset.
1934 blev der ved arkitekt Thorvald Jørgensen foretaget en om
fattende restaurering af hovedbygningen. Denne var i 1892 blevet
forsynet med små tårne; disse blev nedrevet tilligemed gavlene, og
ved at tilbygge en etage blev bygningen ført tilbage til den skikkelse,
den oprindelig havde haft.
Gården med tilliggende, ca. 860 tdr. Id., købtes i 1962 af Holbæk
kommune for 7.900.000 kr. I 1963 blev hovedbygningen med om
givende gamle avlsbygninger og 7 tdr. Id. park og gårdsplads over
draget til Kunsthøjskolen på Holbæk Slots Ladegaard.
GUNNAR OLSEN
EJERE

Absalon
1199 Sorø Kloster
1205 (?) Kronen

BYGNINGER

Før 1250 Stenhuse opført på slots
banke

1326 Knud Porse
1370 Valdemar Atterdag
1661
1667
1676
1684
1691
1706
1752

Henrik Thott
Bertel Bartholin
Mouritz Putbus
Fr. v. Vittinghoff
Schack Brockdorff
G. Juel
H. Seidelin

1809 H.P.Koefoed
1839 F.Rottbøll

1866 H. F. Løvenskiold
1877 J. Sønnichsen
1882 G. Ree

1912 Johs. Lawaetz
1913 M. Alstrup
1914 P. Dahl
1963 Kunsthøjskolen på Holbæk
Slots Ladegaard

ca. 1600 En ny bygning opført
ca. 1615 En ny bygning opført
1617 Store kornlade m. m. genopført
1634 Nyt fæhus og hestestald

1798 Ladegården flyttet og hoved
bygningen opført

ca. 1850 Avlsbygningerne nyopført (?)

1892 Hovedbygningen gjort tre-fløjet

1934 Hovedbygningen restaureret og
forhøjet ved Th. Jørgensen

Løvenborg, set fra sydøst (fot. Bernild).

Løvenborg
Butterup sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Storstil forenet med rig og livfuld afveksling i bygningsanlægget, det
trefløjede hus med de svære røde mure, flankerede af tårne og pavil
loner, den lyse hyggelige borgplads bag de brede borggrave, slottets
maleriske beliggenhed og stemningsfulde park — alt i lykkelig fore
ning har fæstet Løvenborgs ry som et af Danmarks og særlig Sjæl
lands skønneste og fornemste herresæder.
Løvenborg har fra først af dannet et arkitektonisk hele, der om
fatter både hovedbygningen og den trefløjede, mod slottet åbne
ladegård, gennem hvilken kørselsvejen fra de lange lindealleer langs
graven svinger op til borggården. Trods de ombygninger og ændrin
ger, som udhusene i senere tider har gennemgået, føler man dog endnu
den oprindelige helhed, og også på anden måde har avlsbygningerne
deres betydning for gårdens historie. Thi medens selve slottet ikke
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bærer noget årstal, findes der på en af ladebygningens nu ændrede
gavle en samling murankre, der danner bygherren Malte Juuls og
Anne Ramels navnetræk med årstallet 1634, og da der til begge byg
ningskomplekser umiskendeligt er anvendt samme slags mursten, må
de på det nærmeste være samtidige.
Opført i Trediveaarskrigens tid er hovedbygningens massive mure
og tårne, de brede grave og vindebroen vel ikke blevet til i fortifikatorisk øjemed, men har dog i de urolige tider sikkert været beregnet
på at kunne afvise omstrejfende fjendtlige folk. På en sokkel af gra
nitkvadre står murværkets røde sten varmt rødkalkede, med hvide
gesimser, et malerisk farvespil, som har gammel hævd; allerede 1739
stod bygningen således, og antagelig har den været rødkalket allerede
fra første færd. Over borggraven, ad den på grundmurede piller hvi
lende bro, som endnu i midten af det 18. århundrede havde en »itali
ensk« vindebro i stedet for den inderste brobue, kommer man ind i
borggården gennem en fladbuet, hvælvet port. Den grå sandstenspor
tal er prydet med romerske krigerskikkelser mellem to og to barokke
korintiske søjler, og fodstykkerne under disse smykkede med våben
trofæer ; i frisen er anbragt Malte Juuls og hans frue Anne Ramels
våbener, og på gamle billeder ses et nu forsvundet topstykke i lighed
med det, der kroner hovedportalen på Frederiksborg. Dette slot synes
i det hele at være model for Løvenborg, og meget tyder på, at Malte
Juul til en begyndelse har villet bygge sit herresæde med kongeborgen
som forbillede, men at han ikke har været i stand til at gennemføre
sine tanker herom. Portfløjen flankeres af de højere sidefløjes svungne
kamgavle, og på yderhjørnerne af disse står to ottekantede hjørne
tårne med morsomme lavstammede spirhætter, nu tækkede med skifer
forneden og kobber foroven, oprindeligt med spån og bly, fornyede
i det 18. århundrede og senere. Selve portfløjen har nu en ejendom
melig lav, øvre etage, og skulle fra først af vist nok kun have været
en forbygning ligesom portfløjen på Frederiksborg. Skønt de to side
fløje er højere og mere fremtrædende, med kælder og høj stueetage,
synes det dog, som om det har været påtænkt mod øst at rejse en
endnu anseligere, to etager høj hovedfløj. Men arbejdet er afsluttet,
da der var bygget den lille del af den østre længe, som kunne ligge
for enden af nordfløjen. Den noget lignende, højere bygning, som
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LØVENBORG

Løvenborg 1774. Stik af J. Haas i Danske Atlas efter tegning af F. Numsen.

danner den østre afdeling af sydfløjen, er rejst fra grunden 1853 i
datidens Rosenborgstil. Også trappetårnet inde i gården er fra den
nyeste tid. De to statelige gårdportaler stammer fra begyndelsen af
det attende århundrede, fra den tid da baron Schack v. Brockdorff
var ejer af gården.
I det indre findes fra bygningens ældste tid enkelte hvælvede rum i
kælderen, portfløjen og i det nordre tårn; i øvrigt er værelserne om
dannede til forskellige tider i det 18. århundrede, da sidefløjene blev
indrettet til herskabsbolig efter tidens smag. Både de store sale og
mindre værelser har gennemgående profilerede stuklofter uden orna
menter, men i det søndre hjørnetårn er både væggene og loftet deko
reret med elegante og fine rokoko-ornamenter i stuk. Kakkelovnene,
der fortjener særlig omtale, stammer fra Ulefos og Holden jernvær
ker, særligt fra det sidste, en enkelt fra 1730’erne, de fleste skriver sig
fra tiden 1760 - 68 og viser usædvanlig elegante rokokoprydelser. Hist
og her er enkelte døre og ovnpladser omdannede i Louis Seize stil,
og fra tiden henimod år 1800 stammer også biblioteket i nordvesttårnet med en pompejansk dekoration på den gamle hvælving.
De smukke haveanlæg omfatter i alt ni tdr. Id. tidligere mose og
støder sammen med lystanlæggene ved det såkaldte Carlsberg, hvorfra
4 DSH 3
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man har en vid udsigt til Vejrhøj og Odsherred. Endnu er der bevaret
meget af den gamle franske stil med stive hække, vedligeholdte ved
siden af de nye. Som en ramme om haven står langs graven til den
ene side en prægtig lindeallé, til den anden side en gang mellem klip
pede lindehække, der tidligere har indesluttet et sirligt anlæg med
geometriske gange, men nu danner den herligste indfatning omkring
et haveanlæg i friere engelsk stil. Fra havens senere periode stammer
en pavillon i Liselundstil med træsøjler, bygget 1841, og et samtidigt
kapel, ligeledes med træsøjler og stråtag, kors, spir og klokke, en af
de sidste udløbere af den sentimentale parkstil, men kapellet har dog
i den daværende katolske besidderindes tid også været benyttet til
religiøs kultus. Ligesom i den berømte mønsterpark fra »de skønne
sjæles tid«, Luisium ved Dessau, har man som et talende vidnesbyrd
for hin tidsalders kærlighed til havekunsten rejst et minde for den
gartner, der har skabt haven. På en støtte af norsk marmor med have
brugsemblemer læses følgende indskrift:
Hvo der har kendt denne Have og Egn
da Gaarden, som da kaldtes BIRKHOLM
Aaret 1750 tilfaldt
SEVERIN LØVENSKIOLD
efter hans Fader
HERMANN LØVENSKIOLD
vil billige, at dette Æres Minde oprettes
Gartneren JOHAN GEORG SCHERG
for at have, ved sin Flid og Arbeidsomhed
med maadelig Bekostning for Ejeren
aldeles omdanned og forbedret den
1784.

De enge og moser, der på tre sider omgiver Løvenborg, er levninger
af en vig, der fra Holbæk Fjord i længst forsvunden tid strakte sig
gennem Tuse, Butterup og Nørre Jernløse sogne. Stedets ældste be
byggelse, Ellinge, lå nordvest for den nuværende hovedbygning, nær
ved en mose, kaldet Ellinge Enghave, i en af gårdens hovedmarker,
hvor der endnu oppløjes sten og potteskår. Ellinge bondeby tilhørte
Absalon, der mageskiftede den til Sorø kloster mod Ondløse; et
minde herom er den i dette sogn beliggende Syvendeskov og Østrup
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Løvenborg i begyndelsen af det 19. århundrede. Efter maleri.

skov, der, skønt fjerntliggende fra Løvenborg, endnu hører til samme.
Fra Sorø kloster kom Ellinge til Roskilde bispedømme. Ifølge dens
omkring 1370 af fattede jordebog havde hovedgården i udsæd 6 læster
korn eller 288 tdr. byg; dens tilliggende var otte bøndergårde, seks
gårdsæder eller huse i Ellinge, i Butterup 3 gårdsæder, en bryde
gård, to gårde og to husmandsgårde. I Rejstrup, der havde tre bol,
var der en brydegård, endnu en gård og en vandmølle, i Østrup en
brydegård og 8 gårde. Foruden Syvendeskov (Syndæskow) hørte til
gården flere skove med brændefang. 6 gårdsæder gjorde dagarbejde
ved hovedgården. Til denne var lagt Nørre Jernløse og Butterup
bispetiender. Tidligere havde der i Ellinge og Butterup foruden
hovedgården været 15 gårde og 9 gårdsæder.
Ellinge, ikke at forveksle med Ellingegaard i Odsherred, blev sæde
for Roskilde bispestols lensmænd på den her opståede gård. I årene
1371 - 84 forekommer Jakob Mogensen til Ellinge og Jep Nielsen til
Vognserup, begge formentlig af den gamle sjællandske adelsslægt
Ravensberg, der har taget navn af slottet Ravnsborg. Derefter var
4*
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Løvenborg 1847. Efter Richardt og Becker.

slægten Jernskæg, som i våbenet førte en sølv-ibskal i blåt felt, i en
lang årrække knyttet til egnen og stedet, tidligst fru Anna Pedersdatter, der som enke efter hr. Mikkel Rud 1418 skrev sig til Vogn
strup. Hendes broder Roskildebispen Jens Pedersen Jernskæg (død
1448) forlenede sin broder, væbneren Anders Pedersen, med Ellinge,
hvortil han nævnes 1441 - 68. Efter ham sad her hans søn Mikkel
Andersen, i 1473 lensmand på Tølløse, der endnu i året 1502 levede
på Ellinge.
Hans datter var den Edel Jernskæg, om hvem sagnet fortæller, at
hun var kong Hans’ elskerinde. Som biskop i Roskilde 1500 - 12 for
lenede Johan Jepsen Ravensberg sin broder hr. Albrecht Jepsen Ra
vensberg på livstid med Ellinge. Om han har været synderlig knyttet
til stedet, er vel tvivlsomt, da han efter hinanden havde forskellige
forleninger, såsom Falsterbo, Krogen, Vordingborg, Lindholm og
Malmø, samtidig med at han røgtede så vigtige embeder som rigsråd
og hofmester, først hos dronning Elisabeth (1515) og siden hos kong
Frederik I (1526). Ved Albrecht Jepsens død i 1533 fik hans enke,
Sophie Predbjømsdatter Podebusk Ellinge i forlening. Ved hendes
afgang 1540 kom det, efter at være inddraget ved reformationen som
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kronlen, til Dorthe Sested Hennekesdatter fra Olpenæs, der 1541 fik
følgebrev på Ellinge med tilliggende bønder i Ellinge, Rejstrup og
Butterup mod at erlægge 30 mark sølv til Københavns Slot. Fra
hendes ægtefælle Mikkel Grop, en pommersk adelsmand, indløstes
det 1544 af Peder Godske til Lidemark (af slægten Bjelke), bekendt
for sit heltemodige forsvar af slottet Hjortholm ved Furesøen 1535
som biskoppelig lensmand mod greve Christoffer. Derefter kom El
linge på faste hænder, idet kongen 1547 til den pommerske adels
mand Hans Barnekow solgte gården, hvortil den gang hørte i Ellinge
by 11 gårde med en øde jord, i Butterup 10 gårde og en øde jord
kaldet Hyrejorden, der brugtes til en af gårdene, i Rejstrup 7 gårde,
i Borup en gård samt Rejstrup mølle. Han gav Ellinge navnet Birk
holm. Til salget knyttedes den betingelse, at han skulle bo i Dan
mark og tage sig en hustru af dansk adel.
Hans Barnekow, fra hvem den med ham 1547 af rigsrådet natura
liserede endnu blomstrende danske adelsslægt nedstammer, tilhørte
en ældgammel adelig vendisk æt, der allerede nævnes 1237. Han ind
kom fra Pommern, hvor han ejede godset Ralsvik, og havde studeret
i Greifswald og Wittenberg, da han 1543 i dansk tjeneste var sende
bud for Christian III til de pommerske hertuger. I 1550 holdtes på
Københavns Slot hans bryllup med Mette Oxe, datter af Johan Oxe
til Nielstrup og søster til rigshofmester Peder Oxe, og han optoges,
skønt han var udlænding, i rigets råd, var 1546 - 55 lensmand på Høj
strup, 1552 - 57 på Roskildegaard og fra 1553 på Bosø i Skåne. Hans
Barnekow boede først på Højstrup, senere på Bispegården i Roskilde
og på Egede (Fakseherred), hvis ene halvpart han købte af Bent Bille,
medens dennes døtre vedblev at eje den anden (Jomfruernes Egede).
Om hans forhold til Birkholm vides kun, at han året efter dets er
hvervelse fik brev på at måtte udløse fra Mogens Godske kronens
gods i Østrup (i Ondløse sogn), og at han 1553 af Bent Bille erhver
vede Jugerup Fang; begge dele lagdes under Birkholm. Hans Barne
kow døde 9. februar 1559 i Kolding og blev begravet i St. Knuds
kirke i Odense, hvorimod hans datter Mette, der kun overlevede ham
kort, afgik ved døden på Birkholm i september og gravsattes i Nørre
Jernløse, hvor hendes ligsten endnu ses. I sin enkestand boede Mette
Oxe, som det synes, til stadighed på Birkholm, hvorfra hun bl. a. da53
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terer et brev 1574. Hun fortsatte godssamlingen, idet hun 1561 ved
mageskifte med kronen erhvervede 13 gårde i Østrup by, og var {øv
rigt en foretagsom dame. I 1566 havde hun Ørslevkloster i pant,
købte ved 1570 Føllenslevgaard i Skippinge herred og ejede 1578
Stallerupgaard (Brusk herred). Fru Mette Oxe døde 1582, efter at
have overlevet sine to ældste sønner, der begge døde i deres voksne
ungdom. Birkholm kom til hendes tredie søn Johan Barne ko w. Han
arvede de fædrene godser på Rügen, og efter moderen Egede og Føl
lenslev samt efter sin morbroder Albert Oxe også Nielstrup. Hjem
vendt fra sit studieophold i udlandet, bl. a. i Padua, tjente han 1578 80 som hofjunker, var 1592-94 lensmand på Svenstrup og 1596-97
på Roskildegaard. Et synligt minde om Johan Barnekow er endnu den
på Løvenborg bevarede altertavle fra Nørre Jernløse kirke, med hans
våben og årstallet 1595. Ved sin død 1603 efterlod han Birkholm til
sin berømte broder Christian Barnekow, hvis studierejser i udlandet
vel er de langvarigste, der kendes i den danske adels historie, idet de
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strakte sig over 17 år rundt om ved Europas universiteter og afslut
tedes med besøg i Tyrkiet, Grækenland, Syrien, Ægypten og Abessinien. Tillige sikkert også den kostbareste peregrination, der er gjort,
eftersom den skal have stået ham i henved 80.000 kr. Efter kort tids
tjeneste som hofjunker blev han benyttet i forskellige diplomatiske
sendelser, til Skotland, Nederlandene, Polen og Brandenborg. I årene
1595 - 1602 var han forlenet med Lundegaard og 1597 - 1602 tillige
med Malmøhus. Om hans offervillighed til at vove livet for konge
og fædreland, da rygtet om et brud mellem Danmark og Sverige var
nået ham under en statssendelse til Polen og Brandenborg 1603, vid
ner de mandige ord, han tilskrev kansler Christen Friis, og hans be
seglede dem senere ved at finde heltedøden på Skellinge Hede i
Halland, 21. februar 1612. Det bekendte hallandske sagn, der lader
Christian Barnekow ofre livet for at redde sin konge fra død og
fangenskab ved at overlade ham sin hest, er efter nyere historikeres
påvisning af yngre oprindelse, og måske af folkeoverleveringen over
ført til Barnekow fra Wenzel Rothkirck, der på den måde reddede
Christian IV efter slaget ved Lutter am Barenberge, uden at der dog
skete ham selv noget. Christian IV’s hårdhændede inddrivning af en
gæld hos Barnekows enke og børn tyder ikke på, at kongen skulle
have haft grund til taknemmelighed. Christian Barnekow har iøvrigt
næppe været nøjere knyttet til Birkholm, da han mest var på rejse
eller boede andetsteds. Efter sit giftermål med Margrethe, Henrik
Brahes datter (1598) sad han i en årrække på Vidskøf le (Gers herred)
eller Landskrona Slot, tillige havde han vinterbolig i den efter ham
opkaldte gade i København og ligger begravet i sognekirken til Tøl
løse, som han 1592 havde arvet efter sin moster Sidsel Oxe, gift med
Erik Podebusk. Margrethe Brahe, Christian Barnekows enke, ejede
derefte Birkholm i fællig med sine to umyndige sønner Hans, — der
blev stamfader til den svenske grevelige linje af slægten og efter
moderens død 1617 fik Vidskøf le — og Ove Barnekow, der arvede
Birkholm. Som ejer nævnes han 1625, dog under formynderskab af
Tage Ottesen Thott. Godset var da på 778 tdr. htk. Ved Oves tidlige
død 1629 tilfaldt gården den ældre broder, Hans Barnekow, som døde
året derpå, efter at han kort før havde afhændet Birkholm til Malte
Juul til Gjessinggaard og Maltesholm (Gers herred), søn af Ove Juul
55

HOLBÆK AMT

til Villestrup. Han havde i sin ungdom studeret i Sorø og ved frem
mede universiteter og derefter i nogen tid været i hertug Julius af
Sachsens tjeneste. Hjemvendt til Danmark blev han hofjunker, førte
hoffanen og blev 1621 kammerjunker hos den udvalgte prins Chri
stian. I årene 1625 - 32 var han lensmand på Christianopel, derefter i
Christiansstad og Bøvling. 1647 blev han rigsråd og sendtes til Sachsen for at hjemhente liget af den udvalgte prins og døde selv året
efter i Christiansstad. Malte Juul opførte, som ovenfor nævnt, ved
år 1634 den nuværende hovedbygning og ladegård på Løvenborg
af ny, enten på fundamenterne af Barnekowernes Birkholm, eller
på et sted i dets nærhed. Han havde 1625 ægtet Anne Ramel, datter
af rigsråd Henrik Ramel. Efter sin eneste søns død skiftede hun 1651
med sine to ugifte døtre, således at hun på livstid forbeholdt sig går
dene Birkholm, Maltesholm og Due-Egede, medens hendes tre andre
ejendomme, Gjessingaard, Klogerup og Vandaas skulle tilfalde døtrene Else og Margrethe. I sin enkestand boede Anne Ramel på Birk
holm, her døde hun 1661 og efterlod gården til sin yngste datter
Margrethe, der ved sit giftermål samme år bragte den til sin ægte
fælle Mouritz, friherre af Putbus, til baroniet Einsiedelsborg og Hol
bæk Ladegaard. Han var en af de første, der optoges i den danske
friherrestand (1672), hvorefter han 1676 oprettede baroniet Ein
siedelsborg. Han var en dårlig økonom og måtte »på Grund af stor
Vidtløftighed« 1684 afhænde Birkholm til Frederik baron von Vit
tinghoff kaldet Scheel. Vittinghoff tilhørte en kurlandsk slægt, af
hvilken flere før ham havde opholdt sig i Danmark; selv tjente han
fra 1654 ved det danske hof, blev 1660 råd og landdrost i Pinneberg
og købte året efter herregården Eskebjerg på Fyn, som han fik op
rettet til et friherreskab under navn af Scheelenborg 1680. Samme
år ledsagede han prinsesse Ulrikke Eleonore, kong Carl XI’s dronning
til Stockholm og beklædte indtil 1684 stillingen som hendes overhof
mester. Hjemvendt til Danmark købte han Knabstrup og udvidede
både dette og Birkholms tilliggende ved køb og magelæg. Han døde
1691 og efterlod gården til sin enke Eleonore Marie Sehested, datter
af Cai Sehested til Giildenstein; hun døde 1696 på Birkholm. Ægte
parrets store besiddelser gik over til deres datter Sophie Charlotte
friherreinde Vittinghoff, gift med friherre Schack v. Brockdorff, der
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Løvenborg, set fra sydvest (fot. Bernild).

1710 deltog i slaget ved Helsingborg. På auktionen 1731 efter hendes
mands død købte enken Birkholm, som hun året derpå ved sin døde
lige afgang efterlod til sin søn, den ganske ubetydelige baron Frederik
v. Brockdorff. Han pantsatte gården 1735 til hofmester Alexander
Frederik v. Mosting, hvis arvinger et par år senere, da Brockdorff
ikke kunne betale renterne, tog godset i besiddelse. 1738 blev Birk
holm hovedgård med 155 tdr. htk., Butterup og Nørre Jernløse, regnet
til 49 tdr. htk. foruden mølleskyld af 5 tdr., sat til auktion og købtes
af etatsråd Herman Leopoldus.
Herman Leopoldus, stamfader til alle nulevende adelige og fri
herrelige medlemmer af slægten Løvenskiold i Norge og Danmark,
var barnefødt i Kristiania (1677), hvor hans fra Tyskland indvan
drede fader var købmand. Han havde lært handelen i Lybæk og Am57
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sterdam og lagde grunden til sine senere rigdomme ved trælasteksport
og skibsrederi fra Skien-Porsgrund. Ved stor driftighed og rige gifter
mål erhvervede han udstrakte ejendomme i Bratsberg amt; Holden
og Bolvig jernværker med store skove, Ulefos’ Saugbrug i Solum,
gårdene Fjæregaard og Bjørntved i Eidanger. Bosiddende først på
Bolvig, siden på Bjørntved, førte hans embedsstilling som kommit
teret i generallandets økonomi- og kommercekollegie ham 1736 til
Danmark, hvor han allerede året efter købte herregården Aggersvold
i Hjembæk sogn. 1738 blev han etatsråd og ophøjedes samme år, han
erhvervede Birkholm, i den danske adelsstand, idet han herefter bar
navnet Løvenskiold.
Skønt Birkholm hovedgård var brøstfældig, og mange bøndergårde
øde og de øvrige i slet forfatning, overvandt han betænkelighederne
ved at købe gård og gods, fordi det lå nærved hans først erhvervede
ejendom Aggersvold. Birkholm, som han smykkede med det straks
efter erhvervelsen fra Bjørntved hidførte rige bohave, var Herman
Løvenskiolds stadige hjemsted, og her døde han, udnævnt til konfe
rensråd, 16. maj 1750. Hans ældste søn af første ægteskab med Inger
Basse, Herman Leopoldus Løvenskiold, fra hvem den adelige gren
af slægten nedstammer, blev i Norge, hvor han ejede Fossum og
Bolvig jernværker samt Borrestad. Den yngre søn af hans andet ægte
skab med Kirsten Sørensdatter Brinch, Severin Løvenskiold, arvede
i Norge Holdens jernværk og Ulefos, i Danmark gårdene Birkholm
og Aggersvold.
Severin Løvenskiold tjente i sin ungdom ved livgarden til fods,
udnævntes 1743 til justitsråd og blev kun 24 år gammel konferensråd.
Inden han tiltrådte sin store udenlandsrejse, der bl. a. førte ham til
Paris og Rom, blev han trolovet med den da næppe trettenårige
Magdalene Charlotte Hedevig v. Numsen, datter af feltmarskal
Mathias v. Numsen, overkrigssekretær (krigsminister) under kong
Christian VI. Ved sin forbindelse med denne indflydelsesrige slægt
øgede Severin Løvenskiold i høj grad sin stilling udadtil. Året før
faderens død holdt han bryllup, og for sammen med sin frue at føre
et stort hus i hovedstaden, påbegyndte han 1750 bygningen af et
palæ på Amalienborg, beregnet til at skulle koste over 60.000 rdlr.,
dog afhændede han dette, senere kong Christian IX’s Palæ, få år efter,
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inden det endnu var fuldført, formodentlig fordi den kostbare byg
ning oversteg hans økonomiske evne. Samme år faderen døde, købte
han for 40.000 rdlr. den gamle herregård Vognserup i Kundby sogn,
nabosognet til Aggersvold, som han afhændede 1751.
Birkholm blev Severin Løvenskiolds egentlige hjem, som han med
sin familie beboede den meste del af året og forbedrede og forskøn
nede på forskellig måde. I et af tårnrummene indrettede han et bib
liotek og smykkede et andet med stukdekorationer i rokokostil; han
forandrede de fleste rum og lod fra sit jernværk Holden komme kak
kelovne, der opsattes her og endnu tilsammen udgør en her i landet
i sin art enestående samling af norske vindovne. 1770 planlagde han
en ombygning af hovedgården, hvortil Jardin leverede tegninger, men
opgav senere dette forsæt. Endvidere forskønnede han gården ved at
plante de endnu stående prægtige alleer og anlægge den store have,
der til dels har bevaret sit oprindelige udseende. Severin Løvenskiold
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var også fremskridtsmand på landbrugets område. Han henlagde un
der avlsgården Ebeltved (Severinsminde), en allerede i middelalderen
forsvunden adelsgård, en god fjerdingvej fra Birkholm, 100 tdr. rug
land, som han inddelte i ni kornmarker, skov og enge. Under en
anden ladegård, Juggerup, henlagde han Galle Overdrev, Juggerup,
Flæsket, Syvendeskov, Nyvænge og Ubberup Fangen. I Østrup by
udddelte han ialt 14 gårde ved skillehegn og udflyttede fire.
Allerede 1760 omgikkes Løvenskiold med planer til at forene Birk
holm med Vognserup, hvoraf en del bøndergårde lå blandt Birkholms
bønder. 1766 oprettede han af begge hovedgårde et stamhus under
navnet Løvenborg, stort 1392 tdr. Id., til hvilket han skænkede sit
kostbare sølvservice vejende 256 pund. 1773 ophøjedes han og hustru
i den friherrelige stand og stamhuset til baroni. Baron Løvenskiold,
der allerede 1759 var blevet hvid ridder, døde 9. april 1776, samme
dag han var blevet udnævnt til gehejmeråd. I erektionsbrevet af 1766
indprenter han stamherren »alvorlig at befordre Stamhusets Bønders
Velstand ved alt tilbørlig Hjælp, Opmuntring og Forskaansel,« såsom
at lade enken eller en af børnene, når de dertil fandtes bekvemme,
få faderens gård frem for nogen anden, enten uden eller for en tålelig
indfæstning, til belønning for den afdødes stræbsomhed. Bøndernes
afgift måtte ikke forhøjes udover det, hvad gårdene var ansat til i
jordebogen, ligesom de skulle forskånes for alt hoveriarbejde, som
ikke egentlig vedkom enten gårdens avling eller skovning, tørveskær,
vejreparation og deslige fornøden hoveri. Severin Løvenskiold har
således krav på at mindes som en human og fremskridtsvenlig gods
ejer og særlig i sin efterslægt som den, der ved sin forsynlighed har
sikret dens velstand. Personlig var han vel en begavet, åndelig inter
esseret mand, men lunefuld, sarkastisk og pirrelig, og særlig i sine
sidste leveår uomgængelig.
Et udelt hædrende omdømme nød hos samtiden og i sin efterslægt
hans udmærkede hustru, en levende menneskesjæl, opladt for alle
tidens bærende tanker, harmonisk og fornem og givende til alle sider,
skattet og æret af mænd med de forskelligste politiske og individuelle
anskuelser. A. P. Bernstorff var hendes nære ven; med Schack Rathlou og Guldberg stod hun i intim brevveksling. Da hun havde skaf
fet sig vished om, at Guldberg var hovedmanden i Bemstorffs fjern60
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else 1780, brød hun med ham, og i hendes stue på Løvenborg lagdes
planen til de hemmelige forhandlinger, der omsider førte til rege
ringsforandringen 1784. Løvenborg var, sålænge hun levede, særlig
dog i halvfjerdserne, et lykkeligt hjemsted for hendes mands og hen
des egen slægt, hvis familiebilleder prydede slottets vægge; her døde
hendes fortræffelige moder, feltmarskalinde Numsen, født von Ingenhafen, efter Struensees fald overhofmesterinde hos den lille kronprins
Frederik, der kaldte hende »Mutter«, og senest dekanesse i Vallø. En
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udmærket indflydelse udøvede hun på den kvindelige ungdom, der
opvoksede under hendes ømme og kloge omsorg i utvungen livsglæde,
hendes mands yngre slægtninge, af hvilke Charlotte Schubart siden
ægtede grev Ernst Schimmelmann, og Sybilla Schubart blev gift med
grev Ludvig Reventlow på Trolleborg. Særlig var hun også for dennes
søster grevinde Louise Stolberg en anden moder i hendes kritiske
livsperiode. Kultursprogene på Løvenborg var i skrift og tale dansk
og fransk; der læstes dagligt for de unge piger af æstetisk litteratur
særlig engelske og franske, tyske og danske filosofiske og historiske
værker; hver morgen til sin død læste gehejmerådinden i sin tyske
husbibel. Hun beundrede Ewalds digtning; Baggesen gæstede Løven
borg i sine unge dage og priser det som et af de tre paradiser, han
lærte at kende; skolemanden og forfatteren Riber nød særlig godt
af hendes beskyttelse. Bønderne, der i hende så et forsyn, bar hende
til graven ifølge hendes sidste vilje, hvorved hun bestemte, at der
kun måtte rejses hende et beskedent mindesmærke, mage til det, hun
havde sat over sin gartner Scherg. Gehejmerådinde Løvenskiold
døde 6. maj 1796.
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I året 1789 havde hun overdraget Løvenborg til sin eneste søn,
baron Carl Michael Herman Løvenskiold (født 1751 på Aggersvold),
der nød en meget omhyggelig opdragelse i hjemmet, hvorefter han
1772 blev student, rejste udenlands og ved sin hjemkomst fik ansæt
telse som auskultant i rentekammeret. Forbedringen af bondestandens
kår havde efter hans egne ord, »stedse været hans Ideal af Glædens
højeste Maal, naar dermed tillige var forbunden en højere Grad af
Kultur, som dannede Bønderne til, paa rette Maade at nyde deres
forøgede Formue«. Både i sin embedsgerning, i de ham betroede
hverv og i sin snævre virkekreds på sit gods arbejdede han med ufor
trøden nidkærhed og uegennyttighed til sin tidlige død. 1781 blev han
amtmand over Holbæk amt, overtog 1783 tillige Kalundborg, Drags
holm og Sæbygaard amter og havde fra 1803 overstyrelsen af de tre
købstæder i Holbæk amt. Fra 1785 ledede han det vidtløftige arbejde
ved udskiftningen af det kongelige gods i Odsherred og var 1795 1804 medlem af den kgl. kommission til hoveriets bestemmelse for
Sjællands og Lollands stifter. 1804 tog han på grund af sit svagelige
helbred afsked fra sine amtmands- og øvrige embedsforretninger,
men fik efter sit ønske forbeholdt »den Glæde at se Maalet for sine
Bestræbelser, nemlig at Arvefæsteskøderne til de kgl. Odsherredske
Bønder maatte uddeles gennem hans Hænder«.
Skønt Løvenskiolds mange embedsrejser forvoldte idelig fraværelse
fra baroniet, har hans virksomhed også her efterladt betydningsfulde
spor. I årene 1792 - 97 udskiftede han af fællesskabet 14 byer, hvoraf
37 gårde blev opførte af ny og udflyttede; til bønderne byggede han
94 nye huse med 3 - 5 tdr. Id. til hver og lod anlægge og plante bøn
derhaver. For at lette arbejdet for de hoverigørende bønder, hvis
gårde lå en halv mil fra Løvenborg, opførte han en ny ladegård på
dets hovedgårdsjorder (Severinsminde). 1802 var alt bøndergodset ud
skiftet, og 56 gårde af ny opbyggede på de udskiftede lodder, end
videre var der bygget 163 nye huse, skovene var indfredede, og over
hele baroniet sat 40.000 favne stengærder. Foruden Severinsminde
byggede han en anden avlsgård, efter hans hustru kaldet Minnislyst,
og satte den i ypperlig stand. Ialt havde han på baroniets forbedring,
deriblandt også hovedgårdens istandsættelse, anvendt over 100.000
rdlr. mere, end den forøgede gæld beløb sig til.
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Baron Michael Løvenskiold endte sit virksomme liv 9. april 1807
på Vognserup. Hans hustru Frederikke, født komtesse Knuth var få
år før afgået ved døden. Baroniet arvedes af deres ældste søn, baron
Carl Løvenskiold. Som ganske ung indtrådte han i militærtjenesten
og stod som løjtnant ved sjællandske rytterregiment og husarerne.
Hans besiddertid faldt i landets nedgangsperiode, og hans kår var alt
andet end gode. Ved englændernes landing meldte han sig til tjeneste
hos general Castenskiold i Køge, blev taget til fange, men undveg.
Carl Løvenskiold ægtede 1804 Frederikke Elisabeth Conradine Kaas
(d. 1874), eneste datter af kancellipræsident, justitsminister Frederik
Julius Kaas, ved hvis død 1828 datteren arvede 60.000 rdlr. og for
skellige værdigenstande, deriblandt den gulddåse med Napoleons
portræt, malet af Isabey, som kejseren 1813 skænkede Kaas i Paris.
Efter sin faders morbroder gehejmeråd C. F. Numsen, der døde 1811
som slægtens sidste mand, arvede han alle dennes familiebilleder, der
før udgjorde en interessant prydelse for slottet, hvis portrætsamling
yderligere forøgedes ved arven efter den 1838 afdøde statsminister
Ove Rammel Sehested, hvis moder var en Løvenskiold. Baron Carl
Løvenskiold var en meget kundskabsrig mand og viser sig i sine efter
ladte, æstetisk udformede dagbøger som en fin iagttager af natur og
mennesker, men tillige som en tungsindig, ensom natur. Selv elskede
han Løvenborg og livet på landet, medens svigerfaderen, af hvem
han var økonomisk afhængig, på sine ældre dage krævede datterens
nærværelse i hovedstaden, hvis selskabelighed var hende en livsbe
tingelse. Han døde i sin kraftigste alder 1831 på Frederiks Hospital,
hvorpå baroniet gik over til hans søn, baron Herman Løvenskiold
(1805 - 77). Efter en streng opdragelse i hjemmet kom han til universi
tetet og bestod juridisk eksamen. Som besidder førte han et stille til
bagetrukkent liv på Løvenborg, hvilket han omfattede med stor kær
lighed, og hvor han, som nævnt, opførte en tilbygning i den søndre fløj
med tårn og karnap. Han var en yderst dannet og belæst mand, elsk
værdig og velvillig, men havde arvet faderens hang til tungsindighed,
for hvilken han søgte adspredelse ved sine udprægede musikalske inter
esser. Flere af hans kompositioner, udgivne under navnet »Fridolin
Carlsen«, blev spillet af H. C. Lumbye. I sit ægteskab med baronesse
Anna Elisabeth Theophile Liidinghausen genannt Wolff, havde han
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to sønner. Den ældste, baron Herman Frederik Løvenskiold, blev,
efter at have taget studentereksamen af helbredshensyn taget fra
studeringerne, og den tvungne lediggang på Løvenborg udviklede
hans tidligt vågnende excentriske tilbøjeligheder. Allerede 1866 blev
han umyndiggjort, overtog dog baroniet ved faderens død, men blev
året efter sat under administration. I mange år udsendte han for
gæves både trykte og skrevne protester mod sin umyndiggørelse; til
trods for sin mentale brist viste han en vis begavelse, idet han gjorde
flere, endog patenterede tekniske opfindelser, deriblandt et kogeappa5 DSH 3
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rat. Han bosatte sig i Vejle, hvor han tog borgerskab som blikken
slager. Her og i Roskilde, hvor han omsider synes at være faldet til
ro, var den meget omtalte mand iøvrigt afholdt og velset. Ved hans
død 1917 tilfaldt Løvenborg hans brodersøn, hofjægermester, lega
tionsråd, baron Carl Løvenskiold (f. 1864). Efter at Løvenborg under
en langvarig administrationsperiode ikke havde været beboet, til
trængte det som følge deraf en fornyelse i det indre. I 1921 overgik
baroniet til fri ejendom. Ved Carl Løvenskiolds død 1938 solgtes
Løvenborg til Christian Carl greve Ahlefeldt-Laurvig til Hjortholm,
og efter at Løvenborg således i lige 200 år havde været i slægten
Løvenskiolds eje, blev dens familieskatte for største delen spredte.
Efter salg af fæstegods, udstykning og almindelig realisation består
Løvenborgs arealer nu af 530 tdr. Id. ager, 897 tdr. Id. skov og 100
tdr. Id. plantage, park m. m.
LOUIS BOBÉ
EJERE
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1630 Malte Juul

BYGNINGER
Bondebyen Ellinge
Lensmandsgård
Nu kaldt Birkholm

1634 Hovedbygning og avlsgård
opført
Indvendige ombygninger
1661
1684
1696
1738

Mouritz Putbus
Fr. v. Vittinghoff
Schack v. Brockdorff
H. Leopoldus (Løvenskiold)

1766 Nu stamhuset Løvenborg
Haven anlagt
1853 Sydfløjens tilbygning
1938 Chr. C. Ahlefeldt-Laurvig

Toftholm, set fra sydvest, fra gården (fot. Bernild).

Toftholm
Mørkøv sogn, Tuse herred, Holbæk amt
Gården ligger en smule nord for den gamle Mørkøv sogneby. En
lille lund slutter sig omkring den. De fjernere omgivelser er den flade,
frugtbare moræneslette syd for Lammefjorden og de vidtstrakte
Vognserup-, Kundby- og Bjergby-enge, samt mod syd højdedraget
mellem disse og Aamosen.
Toftholm, eller som den tidligere ofte blev kaldt, Mørkegaard, har
ingen lang og glorværdig historie. Den har altid været en lille, ret
uanselig gård, og ingen enkelt slægt har gennem længere tid været
knyttet til den. Sjældent har vel heller dens ejere beboet den i tidligere
tider. Den var kun en lille brik i det store spil om Danmarks jord,
og man får det indtryk, at den i det væsentligste har fungeret som en
slags skillemønt i den omfattende godshandel, der fandt sted mellem
adelen og kronen.

5*

67

HOLBÆK AMT

Den første af Toftholms ejere, vi kender, er Gregers Jepsen Ulfstand. Hans dattersøn, Jørgen Bryske, skriver sig 1553 til Mørke, men
1559 til Toftholm. Senere synes hans moder, Kirsten, at være blevet
ejer af gården, idet hun 1568 overdrager den til sin datter Grethe
Bryske, enke efter Peder Rud.
Senere kom den sammen med Tor benfeldt, og de to gårde havde
derefter i en lang tid fælles ejere. 1616 fik Otto Brahe den i sin be
siddelse. Han var født 1582 og havde i sin ungdom gjort tjeneste hos
pfalzgrev Philip Ludvig, hertug af Neuburg, og siden hos dennes søn.
Da han var kommet hjem, deltog han i Kalmarkrigen. I en årrække
var han lensmand på Koldinghus, derefter et par år på Kalundborg.
Efter hans død 1642 fik sønnen Manderup Brahe Toftholm. Han
døde 1666, men hans enke blev siddende ved gården til 1668, da hun
mageskiftede den og Torbenfeldt til Frederik III mod Rantzausholm
og Brendegaard.
Frederik III foretog sikkert mageskiftet af hensyn til Torbenfeldt,
som han gav navnet Frydendal, mens der samtidig udfoldedes store
anstrengelser for at omdanne den til et kongeligt lystslot.
I de bevarede regnskaber fra Frydendal nævnes Toftholm kun
sjældent. Engang blev der indkøbt 8 læs langhalm til at tække vestre
ladelænge med, og det øvrige tag blev ved samme lejlighed forbedret.
Da Frederik III var død, tilfaldt Toftholm hans yngste søn prins
Jørgen, der kun ejede den et års tid, så mageskiftede han med Chri
stoffer Parsberg og fik Jungshoved i stedet. Men kort efter, at han
havde erhvervet Toftholm, døde han kun 38 år gammel.
Toftholm gik efter hans død over til hans søster Anna Cathrine
Parsberg, der var gift med generalkrigskommissær Otto Pogwisch.
Otto Pogwisch hørte ligesom svogeren til dem af den gamle adel, der
stod i enevældens gunst. Før systemskiftet havde han været land
kommissær og lensmand i Frederiksborg len, efter det blev han med
lem af krigskollegiet og generalkrigskommissær, 1669 blev han asses
sor i statskollegiet og i højesteret, 1671 vicepræsident i kancelliet og
justitiarius i højesteret.
Trods mange høje stillinger havde Otto Pogwisch bestandig måttet
kæmpe med økonomiske vanskeligheder. Nogle godskøb gjorde ikke
hans forhold bedre. En af en nedsat kommission foretaget undersøg68
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else kom til det resultat, at han skyldte kronen 16.000 rdl. Da han
ikke formåede at rejse denne sum, blev hans hus og indbo i Køben
havn stillet til offentlig auktion. Hans godser blev udlagt for gælden,
og det berettes, at den høje embedsmand endte sine dage i gælds
fængslet. Hans søn gik fra arv og gæld efter ham. Toftholm blev
udlagt til generalprokurør Niels Benzon.
Gården var ikke stor. Den havde 21 tdr. htk. i ager og eng, 5 tdr.
skovskyld, 3 tdr. mølleskyld og part i et overdrev, der ansattes til
3 tdr. Arealet var 80 tdr. Id., og den var vurderet til 77 læs hø. Men
det var en udmærket lille gård. Efter dens besætning at dømme har
den i 1680erne været i meget stærk drift. Besætningen bestod ifølge
kvægskattemandtallet 1682 af 15 heste, 18 hopper og føl, 23 køer,
25 ungnød og kalve, 32 stude, 25 får og 34 svin.
Den 22. juni 1683 fik Niels Benzon tilstået, at Toftholm herefter
måtte nyde alle de privilegier og friheder, som de andre adelige sæde
gårde nød eller havde, og alle, som de herefter kunne bekomme, og
han fik 3 år til at komplettere gården til de 200 tdr. htk. bøndergods,
en hovedgård skulle have for at få skattefrihed.
Niels Benzon var en fremragende dygtighed. Som tidens borgerlige
embedsmænd i almindelighed var han altid på jagt efter jordegods.
Foruden Toftholm ejede han Gjeddesdal, Aggersvold og Aastrup.
Efter Niels Benzons død overtog hans søn Jacob Benzon Toftholm.
Af dette oprettede han to stamhuse Benzon. Tid efter anden solgte
han dog en del af sine herregårde, blandt disse var Toftholm, som
han 1737 overdrog til assessor Andreas Ladorph.
I en beskrivelse af gården fra dennes ejertid hedder det om ham,
at han har ladet gården opbygge af nyt bindingsværk, og desuden
havde han fået gårdens marker adskilt fra bøndernes, med hvilke de
ellers hidindtil havde ligget i fællig.
Andreas Ladorph efterfulgtes af Chr. Henrik Hvidt, som beholdt
Toftholm til 1793, da han solgte den for 46.000 rdl. til amtsforvalter
J. Hvidt. Atter 1795 kom Toftholm i handelen, idet den dette år
blev købt af Ole Høyer for 50.000 rdl. Bøndergodset opgives ved
denne tid til at være 203 tdr. htk., men da A. Dall 1802 købte den ved
auktion, fik han den for 21.000 rdl.
A. Dalis søn fik gården efter ham, og senere kom den i Dails
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adoptivsøns besiddelse. I denne blev den til 1862, da den blev købt
af jægermester Marius Jacob Neergaard Dinesen for 152.000 rdl.
M. J. N. Dinesen var født på Kragerup og havde taget statsviden
skabelig embedseksamen. I hans tid opførtes ved Toftholm den nu
værende hovedbygning med 3 fløje og i 1 stokværk.
1871 købte hofjægermester Carl H. Hoppe Toftholm. Han ejede
den til sin død 1933. Den overgik derefter til hans søn, direktør i
Standard Oil Compagni, Ivar Hoppe. Efter dennes død blev den i
nogle år drevet ved bestyrer under boet efter Ivar Hoppe. 1941 gik
den ved arv over til hofjægermester V. M. Treschow, der 1963 solgte
Toftholm til godsejer A. J. Pedersen for 3.100.000 kr. Siden 1871 er
navnet Mørkegaard faldet bort.
Efter hofjægermester Hoppes død har hovedbygningen stået delvis
tom og ubeboet hen. Kostalden blev 1939 ombygget og moderniseret
ved arkitekt Briiel, Haslev.
Toftholms areal er nu i alt på 400 tdr. Id. Deraf er 230 tdr. Id.
ager, 70 eng samt 100 skov.
GUNNAR OLSEN
EJERE

Gregers Ulfstand
1559 Jørgen Bryske
1583 Hak Ulfstand
Anne Rosenkrantz
Dorte Gøye
1616 Otto Brahe
1668 Frederik III
1670 Prins Jørgen
1671 Ch. Parsberg
1680 Otto Pogwisch
1681 Niels Benzon
1737 Andreas Ladorph
1771 Chr.H. Hvidt
1795-1862 Forskellige ejere
1862 M. J. Neergaard Dinesen

BYGNINGER
Voldsted

Gården bygget af bindingsværk

1865-70 Nuværende hovedbygning
opført

1871 C. H. Hoppe

1915 Annekshus opført ved
Alfred Brandt

1941 V. M. Treschow
1963 A.J. Pedersen

Bjergbygaard, set fra syd, fra gården (fot, Bernild).

Bjergbygaard
Stigs Bjergby sogn, Tuse herred, Holbæk amt
Bjergbygaard nævnes så tidligt som i kong Valdemars jordebog fra
o. 1230.1 kongelevslisten nævnes Stighsburgh med sit tilliggende. Der
efter bliver der tavshed omkring gården i henved et hundredår. 1326
ejes den af Peter Carlsen. Peter Carlsen havde en datter Christine, der
var gift med Mogens Johansen. 1371 bekendtgør Christine, som da
formodentlig er blevet enke, på Tuse herreds ting, at hun har pantsat
alle sine ejendomme til ridder Bent Biug, men samtidig udsteder hun
et brev til sin datter Ingerd, i hvilket hun erkender, at hun skylder
denne 100 mark lybsk. For disse sætter hun sin hovedgård i Bjergby
med 8 fæstere og gårdsæder i pant.
Aret efter er Ingerd blevet gift med Peder Ebbesen til Ellinge (Lø
venborg), og denne overlader nu for 100 mark lybsk og 6 mark sølv
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sine ejendomme i Bjergby, nemlig hovedgården med dens fæstegårde
og desuden en gård i Mørkøv, i hvilken Peter Kåre bor, til Bent Biug.
Disse panter beholder Bent Biug indtil 1381, da han overlader dem til
Otto Skaadt for 200 mark i kølnsk vægt.
Resultatet af disse indviklede ejendoms- og pantsætningsforhold
kendes ikke, men 1392 skriver Jep Bille sig til Bjergbygaard. Han var
muligvis en søn af fru Christine i et tidligere ægteskab. Det blev ham,
der kom til at eje gården. Efter hans død, der indtraf o. 1425, fik
hans sønner Torben Jepsen Bille og Erik Jepsen Bille hver sin part i
gården. Ved arveskifterne efter dem deltes gården til endnu flere
parthavere. En af disse var Holger Henriksen Ulfstand, som 1484
mageskiftede sin part med Johan Oxe. Johan Oxe skulle blive den
navnkundigste af alle Bjergbygaards ejere. Han var ikke født med
den rigdom, der var en betingelse for at skaffe en mand magt og
anseelse inden for adelen, men ved et godt giftermål erhvervede han
det fornødne gods. Hans kone havde været gift to gange tidligere, og
begge hendes mænd havde efterladt hende gode ejendomme. Efter
denne gode start kunne Johan Oxe selv klare resten ; ved mageskifter,
køb og processer øgede han bestandig sit gods. Hans metoder var
ikke altid helt fine, det hed sig, at han fornemmelig handlede med
enker og andre værgeløse personer; men kampen om jordegodset var
dengang et område, hvor hensigten i høj grad helligede midlet, en
mands anseelse voksede proportionalt med hans gods, hvordan det så
end var erhvervet. Trods de mange godshandeler fik han alligevel
tid til at tage flittigt del i kronens affærer. Han sad inde med betyd
ningsfulde len, til en begyndelse Søborg og Krogen, siden Helsing
borg og fogediet i Landskrona. I en lang række unionsmøder deltog
han som sendebud, og han var feltherre i toget mod Iver Axelsens
gård i Lillø, men det mislykkedes rigtignok for ham.
Omsider samledes de mange parter af Bjergbygaard hos slægten
Dresselbjerg. Henrik Jensen Dresselbjerg havde fået den første ved
at gifte sig med Torben Billes datter Ingefred. Hans sønnesøn Niels
Andersen Dresselbjerg nåede at blive ejer af hele gården. Denne
imødekom tidens krav om godsarrondering ved at mageskifte med
kronen. Efter mageskifterne ejede han i alt 22 gårde i Stigs Bjergby.
Sønnerne Anders og Hans Dresselbjerg fik gården efter ham. Den
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Bjergbygaard 1864. Efter Richardt og Secher.

eneste arving efter de to brødre var en pige Mette. Hun blev gift med
Frederik Parsberg, og han fik gården 1616. Frederik Parsbergs sønner
Vilhelm og Manderup Parsberg fik derefter Bjergbygaard, men de
solgte kort efter gården til deres stedmoder Sophie Kaas, der overlod
den til datteren Signe, gift med Claus Maltesen Sehested, som på
grund af sin store gæld måtte sælge den 1691.
Den ny ejer Johan Adolf de Clerque besad gården i en lang år
række uden at have efterladt sig synlige spor ved den. Han solgte den
til Albrecht Philip von Eyden, der i forvejen ejede Torbenfeldt; v.
Eyden var af hollandsk herkomst, men født i Norge. Han gik mili
tærvejen og tjente en tid i livgarden. Senere blev han kaptajn ved det
sjællandske infanteriregiment. Som major og senere som oberstløjt
nant var han med de danske hjælpetropper i Den spanske Arvefølge
krig, og han blev såret i slaget ved Hochstedt. I Den store nordiske
Krig havde v. Eyden kommandoen over det fynske hvervede regiment
og avancerede 1715 til generalløjtnant. Vinteren 1716 var han en tid
interimschef for armeen, men dermed var det forbi med hans militære
bedrifter. Han tog sin afsked fra militæret i 1725 og levede siden på
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Torbenfeldt. Det var åbenbart hans hensigt at skabe et større gods
kompleks i Nordvestsjælland, men døden hindrede ham i at nå sit
mål. Efter hans død 1731 beholdt enken Vibeke Krog Bjergbygaard
til 1745. Heller ikke den nye ejer Chr. Teilmann eller hans enke
gjorde noget for gården, og det samme kan siges om Jacob Damkjær,
der ejede den 1764-66.
Endelig fik Bjergbygaard i Johan Neergaard en ejer, der havde til
hensigt at tage sig af dens sager. Det hedder om ham, at han forbed
rede hovedbygningen meget og byggede to længer med værelser til
den. Desuden lod han en stor have anlægge, og det er sagtens også
ham, der har æren af de fem gode fiskedamme, der nævnes ved den.
1769 tog han fat på at udskifte gårdens jorder, som indtil da havde
ligget i fællesskab med bøndernes. Men Bjergbygaard synes bestandig
at skulle være et enkesæde. Johan Neergaard døde, og det blev hans
hustru Mette Regine Neergaard, der måtte fuldføre ændringen. Den
var endnu ikke tilendebragt, da hun i 1771 indsendte en beretning om
Bjergbygaards forhold til landvæsenskommissionen. Ifølge denne lå
da til hovedgården 35 tdr. htk. fri hovedgårdstakst og 16 tdr. kontribuerende htk. Dens samlede udsæd var 334 tdr., og der kunne avles
ca. 260 læs hø årligt. Af dens 36 bønder, som tilsammen havde 232
tdr. htk., gjorde de 32 hoveri til gården. Madam Neergaard fortæller
i øvrigt, at det gennem år og dag har været i værk at få hovedgårdens
jord udskiftet fra fællesskabet med Bjergby by, men denne udskiftning
er endnu ikke kommet til fuldkommenhed. Om landbruget beretter
hun, at en del af jorderne er så side og sumpede, at der aldrig kan
sås rug i dem. Ellers drives jorden efter skik og brug med rug, byg,
havre, ærter, vikker og boghvede.
Krigsråd Manasse Monrad ejede godset en kort tid og solgte det
1783 for 42.000 rdl. til direktør for Øresunds toldkammer Christian
Frederik Numsen. Denne var som søn af feltmarskal Michael Num
sen naturligt slået ind på den militære løbebane, 28 år gammel var
han nået til at blive secondmajor ved livgarden til fods, men trods
det hurtige avancement forlod han militæret, da han 1772 blev ud
nævnt til gesandt ved det russiske hof. I Petersborg faldt det i hans
lod at føre de afsluttende forhandlinger om mageskiftet vedrørende
Oldenborg og Delmenhorst og den gottorpske del af Holsten. Han
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fandt sig heller ikke tilpas i diplomatiet. 1776 tog han sin afsked og
gik ind i civiltjenesten som direktør for Øresunds toldkammer. Senere
blev han 1. deputeret i generaltoldkammeret, 1. deputeret i rentekam
meret og medlem af generalvejkommissionen og af overbankkommissionen. Han stod sig ret godt med den Guldbergske kreds, men
nød dog i højere grad kronprins Frederiks tillid. Da kronprinsen var
kommet til magten, fik Numsen yderligere stillingen som direktør for
Det kongelige Teater. Hans mange embeder levnede ham ikke tid til
at nære nogen dyberegående interesse for landbruget. Allerede 1787
solgte han Bjergbygaard for 56.400 rdl. til Michael Lassen.
Fra Michael Lassen foreligger atter en beretning om gårdens for
hold, der er ændret væsentligt siden 1771. Agerjordens areal opgives
nu til 388 tdr. land, engen til 104 og skoven til 87. Jorden er inddelt
i 9 hovedmarker, hver på ca. 41 tdr. land. 1 mark bruges til hvede,
1 til byg, 1 til rug og ærter, 1 til havre og kløver, 1 til kløverslæt, 1
til brak og 3 til græsning. Den årlige udsæd er med denne drift 166
tdr. Høhøsten anslås til 5 - 700 læs. Gårdens avling drives for ejerens
regning. Bygningerne er alle af bindingsværk med murede tavl. Stue
huset er teglhængt. Ladegårdsbygningerne er stråtækte. Som gårdens
herligheder nævnes jus patronatus et vocandi til Bjergby kirke, skoven
af bøg og eg, det overflødigt gode tørveskær, jagten på rådyr, harer
og fuglevildt, fiskeriet af karper og karusser i 4 store damme og ende
lig en anpart i Skarresø. Bøndergodset består af 236 tdr. htk., dets
samlede areal er 2900 tdr. Id. Det er delt mellem 37 gårdmænd og
69 husmænd. Alle gårdene er udstykkede, og 17 er udflyttede. Jordebogsindtægten er 478 rdl., 5 tdr. rug, 109 tdr. byg, 85 tdr. havre og
nogle småredsler, 33 af bønderne forretter hoveri.
Bjergbygaard var åbenbart nu kommet fuldt på højde med tidens
landbrug, på et område var den endda en foregangsgård, idet den på
denne tid havde den bedst anvendelige tærskemaskine, som fandtes i
Danmark. Den var bygget af en skytte ved gården, der var et stykke
af et mekanisk geni. — Michael Lassen døde 1803, Bjergbygaard blev
så stillet til auktion og på denne købt af major Cosmus Bornemann
for 115.300 rdl. Denne lod 1805 opføre en ny hvid, enfløjet hoved
bygning i 1 stokværk.
Cosmus Bornemanns søn Ph. J. Bornemann overtog Bjergbygaard
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efter faderens død og beholdt den indtil 1883. Den gik derefter over
til hans dattersøn baron Walleen, som 1888 solgte den til grev A.
Brockenhuus-Schack.
Ved afløsning af fideikommisgodserne Saltø og Harrested gav lens
kommissionen besidderne lov til for en del at afgive den jord, de var
pligtige til, ved køb fra Bjergbygaard. Ifølge denne tilladelse blev der
i 1922 afgivet 225 tdr. Id. fra Bjergbygaard, der senere blev udstykket
til 21 selvstændige husmandsbrug.
1926 købte godsejer J. Theilmann Bjergbygaard, og 1931 solgte han
den igen til prinsesse Erik. Efter ægteskabets opløsning beholdt
prinsessen, der siden giftede sig med brygger Juelsberg, Bjergbygaard.
Efter hendes død 1942 solgte dødsboets eksekutorer gården til baron
Frits Løvenskiold, der kun i fire år var ejer.
I haven er bygget en pragtfuld terrasse, og der er indrettet et smukt
svømmebassin. I kælderen er bygget en elektrisk dværgbane af impo
nerende dimensioner, og adskillige andre forandringer har fundet sted.
Godsets areal er nu 237 tdr. Id. ager, 26 tdr. Id. eng, 130 skov og 17
have og park samt øvrige tilliggende 642 tdr. Id. Godsejer H. BuchartPetersen er den nuværende ejer.
GUNNAR OLSEN
EJERE

BYGNINGER

1230erne Valdemar Atterdag
1326 Peter Carlsen
1392 Jep Bille
1484 Johan Oxe
1570erne Niels A. Dresselbjerg
1616 Fr. Parsberg
1691 Johan Adolf de Clerque
1730 A. Philip v. Eyden
1745-66 Forskellige ejere
1766 Joh. Neergaard

1770erne-87 forskellige ejere
1787 Michael Lassen
1803 Cosmus Bornemann

1833-1931 Forskellige ejere
1931 Prinsesse Erik
1942 F. Løvenskiold
1946 H. Buchart-Petersen

Hovedbygningen forbedret og
to længer tilføjet

Bygninger af bindingsværk,
stuehuset teglhængt

1805 Nuværende hovedbygning
opført

1940 Modernisering og istandsættelse

Gammel Knabstrup o. 1450. Rekonstruktion.

Knabstrup
Sønder Jernløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt
Knabstrup ligger tilbagetrukket mellem skove og banker, knap en
kilometer syd for skovvejen. Som så mange andre herregårde har den
skiftet plads i tidens løb; ca. 500 m vest for den nuværende gård
ligger Gammel Knabstrup voldsted. Det har været omgivet af grave,
og stedet synes valgt efter de gode forsvarsbetingelser, terrænet bød.
Mod vest lå en nu udtørret sø, mod nord og syd to høje skråninger,
og mod øst et dalstrøg, gennemstrømmet af en bæk, der førte vand
til voldgravene. På voldstedet er fundet ruiner af bygninger, som sy
nes at have dannet et firfløjet kompleks om en lukket gård. Uden
for gravene lå et lille rundt tårn og andre bygninger, formodentlig
avlsbygninger.
Knabstrup er en af landets ældste herregårde. Valdemar d. Store
arvede godset, enten efter sin far, Knud Lavard, eller ved sit gifter
mål med hertug Magnus’ datter. Da hans datter, Regitze, 1220 blev
gift med Erik af Sverige, fik hun gården som part af sin medgift.
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Deres datter, Ingeborg, gift med Birger Jarl, arvede godset, der efter
hendes død deltes i tre dele mellem hendes børn.
Den ene del fik kong Magnus Ladelaas og hans efterkommere. Da
kong Birger Magnussen blev forjaget fra Sverige og flygtede til Dan
mark, hvor han døde, tog hans dronning, Margrethe, søster til Erik
Menved, ophold på Knabstrup, og det er sandsynligvis hende, der
byggede den første del af borgen, Gammel-Knabstrup. Da hendes
datter Agnes døde 1375, som det sidste medlem af denne gren af
slægten, blev hendes part af Knabstrup ved dom tilkendt hendes fæt
ter Valdemar Atterdag som hjemfaldent arvegods og blev senere af
kong Oluf erklæret for kongeligt arvegods. Originaldokumentet eksi
sterer endnu.
En anden del fik prinsesse Regitza, gift med fyrst Henrik af Werle.
Niels Henriksen (Hallandsfar), hendes søn, blev i 1287 som deltager

Sommereftermiddag på malkepladsen ved Knabstrup. Maleri af P. C. Skovgaard
1874-75 i privateje.
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i mordet på Erik Klipping dømt fra liv og gods. Hans arvepart i
Knabstrup blev anvendt som pant for en sum penge, Erik Menved
skyldte bort — pantebrevet af 1259 findes endnu i afskrift — og den
blev efter en del omskiftelser, der er vanskelige at følge, indløst af
dronning Margrethe »Den ottende Dag næst før Sanct Johannis Baptisti efter Guds Fødsel Aar MCD«.
Den tredie part tilfaldt kong Magnus’ broder, hertug Erik, hvis
datter Marina, gift med Hr. Niels Absalon Hvide 1259 solgte den til
Roskilde bispestol. Roskildebispen Peder Jensen Lodehat skødede 16.
januar 1410 Knabstrup »med al Godses Tilliggende som er Ager og
Eng, Skov, Fiskevand og Fægang« til »en hæderlig Førstinde Mar
grethe, Valdemar Danekonnings Datter«. Dermed var Knabstrup
samlet som kongeligt privateje under dronning Margrethe.
Engang i 1430erne (1436?) har Erik af Pommern solgt godset til
Poul Laxmand d. Ældre, bedstefar til den Poul Laxmand, der 1502
blev myrdet på Højbro. Det må være ham, der byggede »det faste
Stenhus« på borgen Knabstrup.
Ved Poul Laxmands død arvede hans datter Margrethe og sviger
søn Ivar Axelsen Thott 1444 Knabstrup. Han var godsbesidder både
i Danmark og Sverige og byggede bl. a. Lillø. Under unionskonflik
ten kom han i åben strid med Christiern I, der i en periode i 1470erne
inddrog Knabstrup under kronen, men efter en formel fredsslutning
atter tilbagegav det.
Ved hans død 1487 overtog hans datter Beate, der var gift med en
af unionstidens stormænd Arvid Birger Trolle, Knabstrup. Han var
rig på godser ; i Danmark ejede han 4 herregårde og 475 andre gårde
og møller, i Sverige noget tilsvarende. Fra denne tid har man den
første jordebog over Knabstrup gods. Den er udarbejdet ca. 1505,
originalen findes i Det svenske Rigsarkiv — og omfatter: Knabstrup
hovedgård, 55 bøndergårde, 3 møller, 1 gård i København og noget
øde jord. I tilslutning til jordebogen findes en arvefordeling ved
Arvid Trolles død. Hovedparten tilfaldt den ældste søn Jacob Trolle,
der var en betydende mand i statstjenesten. Han var bl. a. med til
at besegle Frederik I’s håndfæstning. Ingen af hans børn kom imidler
tid til at eje Knabstrup, idet godset 1541 overgik til den føromtalte,
myrdede Poul Laxmands datter Else.
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Ved fru Elses død nytårsaften 1546 arvede hendes datter Gjørvel
Abrahamsdatter Gyldenstierne Knabstrup. Hun var gift to gange, med
to medlemmer af slægten Ulfstand, der gennem deres mor var be
slægtet med Trollerne. Ved Gjørvel Gyldenstiernes død, hun døde
barnløs, arvede derfor hendes kusine Lisbeth Trolle, gift med Ga
briel Sparre Knabstrup. 1622 brændte Knabstrup, og Johan Sparre,
der 1610 havde arvet Knabstrup efter sin onkel, synes at være den
ejer, der påbegyndte flytning til gårdens nuværende plads og opfør
elsen af to smalle bindingsværksbygninger, der antagelig har været
tænkt som sidefløje til en mellemliggende hovedbygning, der imidler
tid først blev tilføjet ca. 1750. Nogle af materialerne blev hentet på
brandtomten, således granitkvadrene, der anvendtes til sokkelsten.
I 1620erne, antagelig 1622, solgte Johan Sparre Knabstrup til Fre
derik Parsberg, og derved blev den næsten 200-årige arvelinie Laxmand - Thott - Trolle - Gyldenstierne - Sparre - Sparre brudt.
Da gården ikke var helt genopbygget boede Frederik Parsberg mest
på Vognserup, hvor han gjorde sig bemærket ved en enestående hård
hed mod sine fæstebønder. På Knabstrup tog han godt vare; da de
evindelige processer med Torbenfeldt blev genoptaget, beskyldte ride
fogden på Torbenfeldt ham for, at han ved et oldingetog var mødt
»paa Søen ledsaget af en stor Part beruste Folk af hans daglige
Gaards Tjenere med Bøsser og Kaarder, Morgenstjerner og andet
Gevær, saa og en Andel hans Bønder med Høtyve og Rodkøller.«
Frederik Parsberg døde 1653, hans enke Sofie Kaas 1662. Sønnerne
Niels og Verner Parsberg fik derefter part i gården ; en tredie broder
Jørgen købte dem ud ved adskillige kneb. Han skal have været sine
undergivne en nådig herre, men han kunne ikke klare landbrugskrisen
i 1680’erne. Stærkt forgældet måtte han sælge gården til en af sine
kreditorer, Assessor Sidenborg, som døde umiddelbart efter handelen.
Enken solgte gården til baron Frederik Wittinghoff genannt Scheel til
Birkholm for 6400 rdL Størstedelen af købesummen skyldtes bort.
Gennem Christian V’s matrikel får vi på denne tid et lille indblik i
Knabstrups landbrug: Gården havde 44 tdr. htk. i ager og eng og 6
tdr. i skovskyld. Dens udsæd var 155 tdr.; jorden blev drevet i tre
vange. Besætningen var 9 heste, 51 køer, 8 kvier, 2 stude, 30 får og
10 svin. Køerne var forpagtet bort til en hollænder.
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Baron Scheel tog sig med megen kraft af godsets drift. Det blev
forøget ved køb og magelæg, og hovedgården blev udvidet med den
øde landsby Bonderups jorder. Baron Scheels datter Sophie Char
lotte blev gift med baron Schack Brockdorff, og han fik Knabstrup
1695. Efter hans død ansøgte enken 1730 om tilladelse til at sælge
Knabstrup, da hendes gæld var løbet op til 50.000 rdl. Hun solgte
dog ikke gården, men overdrog den 1732 til sin svigersøn, oberst
Maximilian Wilhelm von Dombroich, der forbedrede gårdens byg
ninger og anlagde haven med kanaler, ligeledes lod han gårdens store
enge udgrøfte. Hovedgården var i hans tid som regel bortforpagte!.
Selvom han bragte orden i godsdriften, blev også han med tiden
stærkt forgældet, og 1745 solgte han godset til Johan Lorentz Castenschiold, der som købmand Carstens havde tjent sine penge ved handel
i Vestindien og derefter havde ladet sig adle. Denne døde allerede
1747. Hans enke besad godset til sin død, hvorefter det nogle år stod
under en skiftekommission. 1760 overtog junker Carl Adolf Castenschiold det ved auktion for 42.430 rdl.; til godset hørte da 40 bøn
dergårde og en del huse.
Castenschiold’erne foretog mange forandringer på gården, hoved
bygningen fik en ny fløj, så de to fløje endelig blev forbundne. Lade
gård og borggård blev skilt ved et pragtfuldt stakitværk, og en stor
port blev opført ved indgangen til haven, der blev betydeligt udvidet.
Godset blev udvidet med flere bøndergårde, og bøndernes jorder blev
regulerede, så de blev lige i hartkorn. 1764 var godset behæftet med
en 1ste prioritet på 21.000 rdl. og en anden på 14.500 rdl. 1764 købte
krigsråd Jørgen Jørgensen godset for 50.000 rdl., som han udbetalte
kontant. Han fulgte med i landbrugets fremskridt, idet han forlod
trevangsbruget og indførte et fire marks kobbelbrug; desuden lod
han gårdens stald og ladebygninger ombygge. Han døde 1770, og en
ken giftede sig igen to år efter med Jørgen von Hielmcrone, der ikke
havde nogen heldig hånd som godsherre. Gælden steg med voldsom
hast, og 1776 gik han fallit. Gælden var da nået op til 54.200 rdl.
Godset blev stillet til auktion og købt for 52.300 rdl. af kandidat i
teologien, Christian Ditlev Lunn. Denne, der således svigtede teologien
til fordel for landbruget, havde ingen penge, men så meget des større
dygtighed. Han tog med kraft fat på at sætte det forfaldne gods i
6 DSH 3
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Forpagterbygningen, set fra øst (fot. Bernild).

stand. Gennem køb og mageskifter lykkedes det ham at få godset
arronderet, og derefter lod han bøndergodset udskifte. Hovedgårdens
avlsbrug blev omlagt til en drift med 9 marker, og hver mark blev
omhegnet med stengærder. Af de længst borte liggende jorder opret
tede han avlsgården Dortheaslyst.
Efter hans død 1814 overtog sønnen, Willars Knudsen Lunn, god
set. Det var da takseret til 300.000 rdl., og han skulle svare 100.000
til sin søster; det lykkedes ham ved at tage et lån på 80.000 rdl. i
godset. Landbrugskrisen i de følgende år bragte ham i overordentlig
store vanskeligheder. 1818 var ejendommens værdi mindre end priori
teringssummen, og kun ved det yderste besvær og den største spar
sommelighed formåede Lunn at blive ved ejendommen. Gennem
flere år var herredsfogden en fast gæst til udpantningsforretninger for
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skatterestancer. Da krisen hen i trediverne blev overstået, fortsatte han
faderens arbejde for gård og gods. Bøndernes hoveri blev afskaffet,
og bønder og husmænd fik tilbud om at købe deres gårde og huse
på særdeles gunstige vilkår. Inden for gårdens drift interesserede han
sig særlig for husdyrbruget, navnlig hesteavlen havde hans store in
teresse, og det lykkedes ham at fremelske en egen hestestamme, de
smukke plettede Knabstruppere, der bemærkede sig ved hårdførhed
og udholdenhed.
Efter at han havde bortforpagtet gården til sin søn lod han 1861 62 ved arkitekt V. Dahlerup opføre en anselig hovedbygning i to
stokværk. Willars Lunn døde 1865. Sønnen Carl Frederik August
Lunn overtog gården, der efter hans død gik til Erasmus Sigismund
Lunn, som døde 1929. 1931 solgte boet gården til overlæge Knud
Lunn, Haderslev, der oprettede et familieaktieselskab, som efter
Knud Lunns død 1960 administreres af fru Bodil Lunn. Formålet
er at bevare gården for slægten. Hovedbygningens 2den sal blev

»Kabinettet« med portrætter af de medlemmer af slægten Lunn, der har ejet
Knabstrup (fot. Bernild).
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1934 ombygget med W. Schaldemose som arkitekt, og haven er i den
nyeste tid blevet udvidet. Gårdens tilliggende er nu ca. 450 tdr. Id.
ager, 100 tdr. Id. eng; til et teglværk ligger 60 tdr. Id., mens have, sø
m.m. omfatter ca. 20 tdr. Id.
GUNNAR OLSEN
EJERE

Valdemar d. Store
1259 Roskilde bispestol
1375 Valdemar Atterdag
1410 Dronning Margrethe
1430erne Poul Laxmand
1444 Ivar Axelsen Thott
1487 Arvid Birger Trolle
1541 Else Laxmand
1546 Gjørvel Gyldenstierne
Lisbeth Trolle
1610 Johan Sparre

BYGNINGER

Gammel Knabstrup

1620 Gården brændt, flyttet og to
bindingsværkslænger opført

1622
1685
1695
1732

Frederik Parsberg
Fr. Wittinghoff
Schack Brockdorff
M. W. v. Dombroich

Forbedringer af bygninger og
have med kanaler anlagt

1745 J. L. Castenschiold

ca. 1750 De to gamle længer forbun
det med en mellemfløj
1764-76 Forskellige ejere
1776 Chr. D. Lunn

1861 - 62 Nuværende hovedbygning
opført ved V. Dahlerup
1934 Ombygning ved
W. Schaldemose

Torbenféldt, set fra sydøst (fot. Københavns Foto-Service).

Torbenfeldt
Frydendal sogn, Tuse herred, Holbæk amt
Hovedtrækkene i Torbenfeldts historie er de gammelkendte. Gården,
der opslugte bondebyen, og som anlagdes med forsvar for øje. Vi
træffer her et typisk eksempel på det tredelte anlæg: borggården, hvis
ældste, søndre fløj muligvis stammer fra tiden omkring 1400, stald
gården, der dannede forborgen, begge byggede på småholme i søen,
og endelig ladegården, sikkert i den ældste tid omgivet af vand og
sumpet, utilgængeligt terræn. Syd for søen ligger et engdrag foran
skovklædte bakker. Mod nord er udsigten fri. Fra gårdens vinduer ser
man hen over et bølgende landskab, helt over til Vejrhøj. Den med
skov bevoksede halvø, Kragholmen, tidligere en lille ø, strækker sig
ud i søen vest for borggården uden dog ganske at stænge for øjet;
gennem en portallignende udhugning lyser Skamstrup kirke frem i
det fjerne. Skinnende hvid og anselig rejser Torbenfeldt sine mure
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med tårne og tinder, mangen mands værk. Navne på gode danske
slægter og dygtige herremænd er knyttet til stedet, der også har spillet
en kortvarig rolle i en af vore kongers liv.
Evert Moltke, Valdemar Atterdags og kong Olufs marsk, nævnes
1377 til Torbenfeldt, som han måske har fået med sin hustru, fru
Kirsten, datter af Timme Timmesen Abildgaard og fru Sophie Andersdatter Hvide, der var søster til den yngre Marsk Stig. Man har tænkt
sig muligheden af, at stedet fik sit navn efter hr. Torbem Jensen, gift
med en søster til Ossa Nielsdatter, den ældre Marsk Stigs første hustru.

Gårdanlægget
1668. A borggår
den, B staldgården,
C ladegården,
D kirken, E haven,
F lysthuset,
G køkkenhaven,
H smedien,
K og L damme.
Tegning i
Nationalm useet.
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Evert Moltkes medejer var broderen hr. Henneke eller Johan Moltke,
som ægtede fru Margrethe Pedersdatter Eberstein, enke efter Mads
Falster, hvem hun havde født datteren Karine, gift med hr. Claus
Grubendal. Disses datter, Gertrud Grubendal, fik 1405 Torbenfeldt
i pant for sin brudeskat af forældrene og mormoderen, idet hun da
blev hjemført af hr. Albrecht Engelbrechtsen (Bydelsbak). Fru Ger
truds anden husbond, Herman von Oertzen, besad gården i syv år.
Først efter hans død overgik den til hendes søn, den senere rigsråd
hr. Engelbrecht Albrechtsen (Bydelsbak), der 1443 skrev sig til Tor
benfeldt. Anset og højt bedaget levede han endnu 1492. For sin svage
ligheds skyld — Hofman vil vide, at han plagedes af podagra — og
for sin og sin frues saligheds skyld byggede han den lille gårdskirke.
Hans sønnesøn, hr. Laurids Albrechtsen, faldt 1500 i Ditmarsken som
sin slægts sidste mand, hvorefter gården arvedes af hans eneste søster,
Mette Albrechtsdatter (Bydelsbak), der blev den navnkundige rigs
hofmester hr. Mogens Gøyes hustru. Deres søn, Albrecht Gøye (død
1558), fik part i Torbenfeldt, atter samlet på én hånd af hans enke,
fru Anne Ottesdatter Rosenkrantz, død her 1589.
I hendes tid opførtes en fløj mod øst, borggårdens nuværende midt
fløj, rejst i renæssancestil med gennemkørselsport og store vinduer,
hvis kurvehanksbuer delvis er synlige. Kælderens sydlige halvdel er
forsynet med tøndehvælving. Tre store murede beholdere hernede skal
efter traditionen være indrettede for belejringstilfælde. Fra en kilde i
haven førtes vandet så til beholderne i ledninger under søen. Er her
ikke snarere tale om de i den nedenfor nævnte beskrivelse fra 1668
anførte tre »saltoldener af sten« i »saltkælderen«? Indmuret over flere
af borg- og staldgårdens porte og døre ses brudstykker af en større,
prægtigt udhugget sten, der vist nok har haft plads over midtfløjens
port. Et af stykkerne bærer Gøyernes skjold samt dele af en indskrift,
af hvilken man kan læse fru Anne Rosenkrantz’ navn og årstallet
1577, vel nok tidspunktet for fløjens fuldførelse. Hendes egen slægts
våben i sandsten, i ny tid fundet ved oprensning af søen, har fået
plads over en af borggårdens døre.
Datteren, jomfru Dorte Gøye, blev efterhånden eneejer af Torben
feldt ; hun døde 1616 og stedtes til hvile under gårdskirkens kor. På
hvælvingen bag alteret står hendes fædrene og mødrene våbener i
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kalkmaleri. Ude i haven pranger en gammel stensarkofag med skif
tende blomsterflor. Man vil vide, at det er jomfruens kiste. Hendes
søstersøn, lensmanden Otte Pedersen Brahe (død 1642), arvede Torbenfeldt. Den gamle smedie oppe ved landevejen viser hans forbog
staver — O. P. — og årstallet 1633. Ved at gå i borgen for andre
herremænd ødelagde han sin formue; der blev gjort indførsel i hans
gods. Senere bedredes hans omstændigheder dog noget, idet han ar
vede Sæbygaard og Mørkegaard. Sønnen Manderup Brahe blev går
dens næste ejer. Han restaurerede midtfløjen, var måske den, der
opførte et rundt tårn på samme fløjs søndre hjørne, — her var, som
det hedder hundrede år efter, en gang »at se udi Jern M. B.« —, rejste
et firkantet tårn omtrent midt på sydfløjens ydre mur, stadig bærende
hans forbogstaver, og endelig, i hvert fald, midtfløjen af staldgården
med firkantet porttårn. På dette er anbragt en i søen fundet vindfløj
med årstallet 1654. Han døde her 1666. Enken, fru Birgitte Trolle,
mageskiftede to år efter Torbenfeldt hovedgård, lidt over 75 tdr. htk.,
bøndergodset samt noget gods i Vendsyssel med kong Frederik IH,
der til gengæld betænkte hende med Rantzausholm på Fyn. En glans
fuld periode oprandt nu for Torbenfeldt, som kongen først omdøbte
til Frydenborg, kort efter til Frydendal, som det hed, til det 1907 fik
sit gamle navn igen.
En i anledning af mageskiftet affattet beskrivelse af gård og gods
giver udtømmende oplysninger. Som det omtrent samtidige kort viser,
var borggårdens tredie, nyere fløj »muret mellem stolper«, ikke helt
sammenbygget med midtfløjen. Ud mod søen lukkedes gårdspladsen
af en mur med en dør, Vandporten kaldet. Foruden det ydre sydøst
lige hjørnetårn fandtes et tårn inde i gården, i den nordøstre krog.
I nederste stokværk rummede midtfløjen tre »store« gemakker, af
hvilke et kaldtes Langstuen, og en Runddel i det ydre tårn. Sydfløjens
nederste stokværk indeholdt to gemakker, det ene malet blåt, gult og
sort, det andet rødt og gult, der, ligesom de allerede nævnte, var
»tjenlige til at logere fremmede Folk udi«, samt det »store« køkken
og forskellige kamre. Hertil kom et lille kabinet i Manderup Brahes
firkantede tårn. I sydfløjens øvre stokværk lå »de bedste Gemakker,
hvor man dagligen holder Hus udi«, i alt seks store stuer, syv kamre
og forstuer. En udhugget portal fandtes over døren til fruerstuen,
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Torbenfeldt 1853, set fra vest. Efter Richardt og Becker.

den nuværende spisesal. Skorstenen her var udhugget af sten, forgyldt
og malet, loftet »dønniket hvidt i adskillige Historier« og gulvet flise
lagt. Både de fire døre, vinduesstolper og bjælkeender var udskåret i
snidsværk, »med Guld og adskillige Farver sirligen beprydet«. Det
ydre tårn rummede et kabinet med fem skilderier under loftet og ni
tapeter, vævede mest af silke og nogen uld. Også her var alt træværket
udskåret og stafferet, gulvet derimod af »Deler tæt sammenpløjet«
og med olie og voks anstrøget. Sengekammerets vægge var omhængt
med blåt klæde, loftet smykket med »Laubværk og Billeder«, gulvet
lagt med store firkantede fliser. Fint fransk glas var indsat i de fleste
vinduer.
Bohavet var særdeles rigt. Der tales om mange malerier, spejle,
kostbare møbler, fløjlsstole og borddækker med guld- og sølvkniplin
ger og ikke at forglemme om et positiv »af seks stemmer« og »et
Symphonie«. I Træhuset, den nordre fløj, var nederste stokværks fire
kamre forbeholdt tjenerskabet, medens et rødt, et gult og et grønt
kammer ovenpå brugtes til gæsteværelser. Kornlofter lå »runden om
kring Husene« i alle tre fløje. Det var utvivlsomt det indre tårn, der
gemte »et stort Slagsejerværk med sin Klokke, saa og en anden liden
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Klokke til at ringe til Bords med«. Under porten i midtfløjen lå fæng
slet, der stadig er bevaret. Bygningerne beskrives som velholdte.
Den lille runde have, fyldt med »adskillige« slags blomster, prydedes af en høj, grøn- og hvidmalet træpyramide og en del »billeder«.
»Littgot« er i midten af det 18. århundrede navnet på dette anlæg,
den nuværende rosenhave.
En ny grundmuret bro samt en ny vindebro af træ »med sine kæder
og lænker« forbandt borggården med den trefløjede, grundmurede
og teglhængte staldgård, ud mod borggården afgrænset af en brand
mur, der ikke er afsat på kortet. Også disse bygninger lå endnu den
gang på en lille holm. Her fandtes bl. a. bryggers, hollænderens stue,
mælkekammer og vognhus samt tre stalde. Den store ny stald, ride
stalden, »paa seksten Heste udi en Rad og for ved hver Hest et Glas
vindue«, var malet og udstafferet ligesom den til otte heste beregnede
kuskestald. Gennem en stor grå port kom man over en gråmalet træ
bro med hvide knapper ind i ladegården, der bestod af et stort grund
muret fæhus, hvor der kunne sættes langt flere end de 120 øksne, og
af en grundmuret kornlade med stærkt egetømmer inden i »vel bebunden« og fjorten store gulve. Begge bygninger var teglhængte. Til
en tredie længe var kampestensfundamenter lagt.
Lysthaven var inddelt i otte kvarterer, udenom »besatte med Ligu
stro« og inden i med »Buxbaum«, blomster og urter. Blandt dens
mange seværdigheder nævnes to lukkede gange, »gjorte af Eg« og
»overgroede« med adskillige slags træer, et lysthus, »bygget op udi
tvende Taarne«, murede mellem stolper, en »Irregarten«, d. v. s. laby
rint, af hagetom med frugttræer, en fiskedam og to smalle vandgrave.
I frugthaven, hvor der lå endnu en fiskedam, fandtes gode frugt
træer, køkkenhavens »største raritet« var »en god hvidkål og gode
pølseurter«. Hertil kom en skøn abildhave ovre på Kragholmen, hvor
der kunne plukkes 80 tdr. æbler.
Til hovedgården hørte femten enemærker, vange og marker, sytten
damme og småsøer, mange store moser og vel fredede skove. Dyre
haven lige uden for gården var en god fjerdingvej i omkreds, indheg
net af store stengærder med tre porte. Besætningen talte 116 køer,
10 kvier, 5 tyre, 8 stude, 73 får, 3 postheste, 6 hopper og 24 svin. I
1668 - 69 beløb udsæden sig til 50 tdr. rug, 65 tdr. byg, 10 tdr. havre
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og 39 skpr. boghvede ; det usle udbytte blev 86 tdr. rug, 112 tdr. byg,
24 tdr. havre og 48 skpr. boghvede. Under Torbenfeldt lå siden Otte
Brahes tid den forhenværende hovedgård Mørkegaard eller Store
Mørkegaard, nu Toftholm, i Mørke sogn ; gården, der talte noget
over 20 tdr. htk., blev drevet som ladegård. Denne iberegnet udgjorde
godset 475 tdr. htk. Dets tilstand var alt andet end god; der berettes
om mange øde gårde og store restancer. For at råde bod herpå gav
kongen stedet det privilegium, at de vornede, der tog ophold på god
set, måtte være fri og forskånede for deres fødested.
I december 1668 gæstede Frederik III sin ny besiddelse for første
gang. Det følgende år kom han oftere igen, i januar og april alene,
i juli og august sammen med dronningen og prinsesserne. Hvert besøg
strakte sig over flere dage. Majestæterne og den kongelige familie var
sidste gang på gården i oktober 1669; der blev da afholdt et stort
gæstebud. Hermed var det kongelige landslot Frydendals dage forbi.
Under Hans Steenwinckel den Yngstes ledelse havde kongen ladet
foretage forskellige arbejder på gården. Ved gavlen af den søndre fløj
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byggedes et karnaptårn, der genfindes på det yngre kort; husene for
synedes med blybeklædte tagrender, kostbare marmorkaminer med
kongeparrets navnetræk opsattes i de forskellige gemakker, hvis vægge
blev dragne med gyldenlæder eller damask.
En af sognepræsten i 1759 forfattet beretning om gården giver
gode oplysninger om værelsernes benyttelse i kongens tid. Prins Jør
gens to gemakker, der endnu den dag i dag, skønt ganske ændrede,
nævnes som hans, ligger i midtfløjens underste etage til højre for por
ten og ud mod staldgården; indgangen til disse værelser var dengang
fra trappetårnet. En dør til venstre i porten førte ind til »Fruentimmerets Gemak« og »Ministrenes Gemak«. I andet stokværk lå dra
bantsalen nærmest tårnets vindeltrappe, »gammeldags« og af eg. Til
venstre for denne sal havde kronprinsen haft sine gemakker, medens
den søndre ende af fløjen rummede kongens forgemak og allerhøjstsammes eget gemak med marmorfliser, den tidligere fruerstue. Ude
i det ydre runde tårn havde kongen sit kabinet; her stod en kamin
af hvide og sorte marmorsten og med »dejlige« marmorpiller. I syd
fløjens underste etage boede prinsesserne, ovenpå lå majestæternes
private lejlighed, kongens sovegemak nærmest midtfløjen. Et kabinet
i det nyopførte karnaptårn benyttedes af dronningen. Tronfølgerens
gemalinde, prinsesse Charlotte Amalie, havde sine gemakker ovre i
bindingsvæfrksfløjens øvre stokværk.
Ved kongens død i 1670 arvedes Frydendal af den yngre søn, prins
Jørgen, senere kendt som den engelske dronning Annas gemal. En
sandstensbuste på høj sokkel af norsk marmor, anbragt ved den nor
dre fløj ud mod søen, fremstiller efter sigende prinsen, laurbærkronet,
i romersk rustning og med elefantordenen om halsen. Allerede i august
1671 mageskiftede han Frydendal med gehejmeråd, grev Christoffer
Parsbergs sydsjællandske gård Jungshoved. Da den barnløse greve døde
nogle få dage efter, fik hans søster Anne Cathrine Parsberg stedet
her; det blev hende, som lod skødet tinglæse. Hun var gift med ge
hejmeråd Otto Pogwisch, der 1684 døde i gæld til op over ørerne.
Mørkegaard blev udlagt til gehejmeråd Niels Benzon, Frydendal til
den højt ansete lærde, professor Rasmus Vinding (døde 1684), hvis
søn, professor Poul Vinding i 1687 solgte gård og gods til oberst,
senere generalløjtnant Johan Rantzau, en fremragende, djærv og tap-
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Torbenfeldt, østfløjen med broen set fra sydøst. Denne fløj blev stærkt ombygget
1755 (fot. Københavns Foto-Service).

per rytterofficer, en god dansk mand med videnskabelig dannelse og
litterære interesser.
Den ny ejer tog ophold på Frydendal, som i hans dage blev for
bedret og forskønnet på mange måder. Han købte en del bøndergods,
indløste Skamstrup kirke, som Otto Pogwischs kreditorer havde fået
i hænde, og modtog 1688 som tak for tro tjeneste kgl. gavebrev på
Kundby kirke, der først frasolgtes 1873. I 1695 var damme anlagte,
søen oprenset, en dæmning forfærdiget og alleer plantede i haven og
ved gården. Markerne var indkastede, rensede for sten og buske. Her
til kom opførelsen af en korn- og stampemølle på hollandsk maner,
et stort ridehus og flere ladegårdsbygninger. 1707 afstod han Fryden
dal til sønnen, den senere generalmajor Christian Rantzau-Friis, som
1710 solgte gård og gods for 40 rdl. pr. td.htk. til sin svigerfader,
oberstløjtnant Erik Steensen, hvis enke, Vibeke Urne, 1714 skødede
ejendommen til Vincents Lerche til Lerkenfeld. Tre år efter solgtes
Frydendal til generalløjtnant og hvid ridder Albrecht Philip v. Eyn93
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den; han omfattede stedet med megen interesse og forøgede bønder
godset, døde 1731 og bisattes i det østlige kapel ved Kundby kirke.
Enken, fru Vibeke Krag, skødede 1762 gård og gods til etatsråd
Bartholomæus Bertelsen de Cederfeld. Hovedgårdens hartkorn beløb
sig da til 77 tdr. ager og eng med noget over 13 tdr. skov- og mølle
skyld, den afbrudte by Torbenfeldt medregnet; godset ansattes til
godt 516 tdr. ager og engs htk. med 16 tdr. skovskyld. Hertil kom
de tre kirker.
Allerede året efter søgte etatsråden at sælge ejendommen. Ifølge
auktionskonditionerne lå fire hovedsædemarker, seks andre marker
og indhegninger samt tre anselige enghaver under hovedgården. I for
pagtning var svaret 2700 rdl. Blandt gårdens på mest fristende måde
udmalede herligheder omtales et »important« teglbrænderi; som en
særlig tillokkelse fremhævedes, hvorledes »Naturen synes ligesom at
have dannet Stedet til det kostbareste ferske Fiskeri«. Etatsråden kom
imidlertid ikke af med sin gård den gang. Først 1765 fandt han en
køber i generalkrigskommissær Stephen Hansen, der havde tjent store
penge på Hammermøllen ved Kronborg. Købesummen var 81.000
rdl.; besætning og inventar fulgte med i handelen.
Gård og gods var nu i forfalden tilstand. Det siges et par år senere,
at ejendommen havde medtaget mere, end den havde indbragt. Gene
ralkrigskommissærens formue tillod ham dog at ofre rundelige sum
mer på Frydendal, først og fremmest på hovedbygningen. Den nordre
bindingsværksfløj blev nedrevet 1767 og erstattet af en ny, grund
muret, toetages fløj, 54 alen lang og 17^ alen dyb, der på gavlen
stadig bærer hans og hustru Dorothea Sophie Ravns forbogstaver.
Ved denne lejlighed forsvandt et for enden af samme fløj liggende,
lille lavt bindingsværkshus, i hvis to kamre høns og »saadanne smaa
Kreaturer« havde haft ly. Takket være en i godsarkivet fundet taksa
tion over alle bygninger, foretaget af fire håndværksmestre i somme
ren 1770, et halvt år efter Stephen Hansens død, kan man i øvrigt
danne sig et ret godt begreb om betydelige forandringer, der sikkert
alle skyldes ham. Det store trappetårn i gården var nu borte, til gen
gæld var brede trapper med reposer indbyggede i alle tre fløje. I ste
det for et lille lavt bindingsværkshus for enden af sydfløjen, omtalt
som tingstue 1759, havde man rejst en grundmuret tilbygning på tre
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fag, én etage høj. Karnaptårnet ved samme fløjs gavl og muren, der
havde lukket gården ud mod søen, nævnes ikke. Det ydre tårn mod
sydøst stod dog endnu, hvor længe vides ikke. Som kortet viser, var
staldgården, hvis nordre fløj benyttedes til mejeri, efterhånden blevet
landfast med ladegården ved en dæmning. Senere opfyldninger har
haft til følge, at dens gamle karakter som forborg hovedsagelig er
gået tabt; alle tre fløje ligger nu på terræn, der skyder sig ud i søen
som en halvø.
Den nævnte taksation giver os meget god besked om ladegården,
der bestod af følgende bygninger: en grundmuret, 75 alen lang øst
længe, indrettet til tærskelade med femten gulve, ved sydenden af
denne en 16 fags bindingsværksbygning, det tidligere, af Johan Rant-

Hovedportalen
set fra broen,
fra øst (fot.
Københavns
Foto-Service).
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zau byggede ridehus, nu indrettet til fæhus, en søndre længe på 24 fag
bindingsværk, ligeledes fæhus, bygget af samme, et bindingsværkshus
midt i ladegården på 10 fag, tidligere kaldet Horseboden, nu indrettet
til stald og fårehus, bygget af generalinde v. Eynden, et bindings
værkshus norden i gården på 13 fag, rummende vognremiser, materialkammer og foderlo, også bygget af hende, den nordre eller så
kaldte store kohuslænge af grundmur med båse til tre rader kvæg,
bygget af Manderup Brahe, og endelig, på nordre side af ladegården,
den 110 alen lange Tiendelænge på 43 fag bindingsværk, indrettet
til kornmagasiner, kornlade, tærskeloer m.m., bygget af Johan Rantzau. Disse bygninger var for størstedelen forsynede med stentage og
kviste. To små huse på siderne af den yderste ladegårdsport, ved kir
kegårdsmurens sydvestlige hjørne, var byggede af Johan Rantzau.
Alle gårdens bygninger vurderedes til 20.000 rdl.
Godset nåede Stephen Hansen ikke at bringe på fode. Hans enke
døde 1773. Året efter fik sønnen Vilhelm August Hansen skøde på
ejendommen for 85.000 rdl. — Med denne mand indlededes en be
tydningsfuld epoke i Frydendals historie. Energisk og dygtig arbejdede
han på at ophøje godsets og skovenes tilstand. Bondens ve og vel
lå ham først og fremmest på sinde. Husmændene fik hver tre tdr.
land mod at svare enten 3 rdl. eller 16 arbejdsdage om året. Da fæl
lesskabet skulle ophæves, støttede han gårdmændene med råd og dåd ;
forgæves søgte han yderligere at overtale dem til at blive arvefæstere.
Godsets marker blev udskiftede af alt fællesskab med tilgrænsende
jorder og inddelt i 11 kobler og 3 enghaver. Uden mindste hoveri lod
han i få år sætte 8000 favne stengærder og grave nogle tusinde favne
vandgrøfter. I 1785 boede 82 gårdmænd og 70 husmænd på godset,
desuden lå en del huse med kålhaver og vænger på hovedgårdens
grund. Udskiftningen foregik i første halvdel af 1790’erne.
V. A. Hansen foretog en del store bygningsarbejder. Staldgården
blev restaureret, dens søndre fløj bærer årstallet 1780. Den tidligere
tiendelade opførtes på ny af grundmur, østre gavl viser hans og hu
strus forbogstaver og årstallet 1785. Hertil kom i 1795 opførelsen af
Hollændergårdens stuehus på 21 fag, af hvilke 4 benyttedes til ting
stue. Sandsynligvis er det også ham, der rejste det sekskantede tårn
ved borggårdens søndre fløjs ydre hjørne.
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Det var naturligt, at staten drog nytte af V. A. Hansens evner og
erfaring. Som medlem af den store landbokommission udførte han et
højst fortjenstfuldt arbejde; efter Reventlow og Colbjørnsen nævnes
han som kommissionens mest fremragende personlighed. Inden for
landhusholdningsselskabet spillede han en vigtig rolle, en tid som en
af dets tre præsidenter, og udnævntes til deputeret i rentekammeret.
Hædret med konferensrådstitlen afgik denne humane, fremsynede og
initiativrige mand ved døden i maj måned 1796. Hans hustru, Inger
Charlotte, født Graah, rejste et smukt monument i anlægget på Kragholmen til minde om bondevennen, »som byggede og plantede for
Frydendals Bønder, som tænkte, talede og skrev for Danmarks Bøn
der«. Da det i tidens løb var blevet stærkt forvitret og derfor måtte
fjernes, opsatte kammerherreinde Treschow en sten af bornholmsk
granit med den gamle indskrift.
Konferensrådinde Hansen bortforpagtede Frydendal fra maj 1797
for en årlig afgift af 1900 rdl. Gårdens seks marker benævnes da:
yderste Revbjerg mark, inderste Revbjerg mark eller Mellemmarken,
yderste Trollevang, inderste Trollevang eller Gallebanks marken, Orekrogen og Golbergs(!) marken.
I 1801 købte kommerceråd, senere generalkrigskommissær og kam
merherre Jacob Frederik van Deurs Frydendal gård, gods og kirker
for 182.000 rdl.; bøndergodset beløb sig da til godt 521 tdr. ager og
engs htk. med lidt over 15 tdr. skov- og mølleskyld. Det blev ham,
som kom til at ride stormen af i perioden efter statsbankerotten, hvil
ket sikkert har været vanskeligt. — Til minde om et besøg, som kong
Frederik VI havde aflagt 27. september 1809 på Frydendal, rejste
kammerherre van Deurs 1834 et monument i parken. Det bærer et af
H. E. Freund udført marmorrelief, forstillende en yngling, der øser
vand af en brønd, ordet »Taknemmelighed« samt vigtige datoer i kon
gens liv. Samme år oprettede han og hustru, Hylleborg Kirstine, født
Lunn, et hospital i Skamstrup. Hen på sommeren 1851 blev van Deurs
kaldet bort som 87-årig olding. Under stor deltagelse, både fra gårdog husmænd, stedtes han til hvile i et af ham 1819 opført kapel ved
Frydendal kirke, ved siden af den tidligere bortgangne ægtefælle og
to børn. Gennem et halvt århundrede havde han været godsets herre.
Det eneste overlevende barn, kammerherre, cand. jur. Carl Eduard
7 DSH 3
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Trapperum (fot. Københavns Foto-Service).

van Deurs, der fra 1840 havde været forpagter af Frydendal, fik 1852
arveudlægsskøde på ejendommen for den i 1846 fastsatte værdi af
400.000 rigsbankdaler rede sølv. En mindre del af bøndergodset fra
solgtes allerede på dette tidspunkt. Til gengæld forøgedes ejendom
men 1855 med Lille Mørkegaard, senere kaldet Orelund, den gang
kun godt 67 tdr. Id. med noget over 7 tdr. htk., solgt til van Deurs
af kammerherre Frederik Ludvig Vilhelm greve Ahlefeldt-Laurvigen
for 14.000 rdl. I 1850’erne blev haven omdannet i engelsk stil; de
franske anlæg og et langt stykke af midteralleen hen mod kirken
faldt for øksen. Ladegårdsbygningerne til venstre for opkørselen blev
nedrevne og tomten udlagt til store græsplæner. Hermed var stedets
fysiognomi i væsentlig grad forandret. De to nordre længer, kostald
og lade, ombyggedes, ligesom helt nye avlsbygninger rejstes ude ved
Ringstedvejen.
Kammerherre van Deurs, der først døde 1889, solgte 1873 Fryden
dal til cand. jur. Christian Rosenkilde Treschow for 1.025.000 rdl.
Dette ejerskifte indledede det yngste, men ikke mindst vigtige kapitel
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i gårdens historie. Treschow, tidligere attaché ved vor legation i Lon
don, var en meget rig mand. Uden at sky nogen møje eller nogen
bekostning viede han ejendommen sine kræfter gennem en menneske
alder. Hovedbygningen blev gennemgribende restaureret, forsynet med
takkede gavle og en hvælvet port. Den halvvejs tilgroede sø blev op
renset og et sumpet terræn syd for søen forvandlet til god eng. Vold
stedet omsattes med en solid stendossering, på hvilken der, ud mod
søen, anbragtes en række nydelige salutkanoner, købt ved auktion på
Eriksholm. To af disse bærer indskriften »Cronborg Gewer Fabrique
1755«, fem er prydede med slægten Schøllers våben og nederst for
synede med ordene: »Me fecit Stockholm Mårten Dant Anno 1693«.
Herskabshaven indhegnedes med granitmur på en længere strækning,
og en del af dyrehaven indtoges til frugthave. Flere store ny avls
bygninger opførtes; de ældre forbedredes på forskellig måde. Gam
melt overdrev mellem Nyvængeskov og Vinskov blev tilplantet med
gran — Nørreskov — og nye skovveje anlagdes. Disse sidste arbejder
fuldførtes af sønnen. I årenes løb nævnede man Frydendal blandt
Dagligstue (fot. Københavns Foto-Service).
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landets mønstergårde. — Christian Treschow døde i 1906 som kam
merherre og hofjægermester. Helt havde han ikke oplevet sine planers
fuldførelse. Med kunstnerisk bistand af maleren Erik Struckmann
havde den afdøde projekteret et karnaptårn på hovedfløjens sydøstre
hjørne og et stort rundt tårn ved samme fløjs nordøstre hjørne, hvor
der aldrig tidligere havde stået noget tårn. Begge tårne, der bærer
hjelmspir, opførtes i 1906 efter tegninger af arkitekten C. M. Smidt,
der tillige forsynede Manderup Brahes tårn med et spir. Inspektør
boligen »Det gule Palæ« ved indkørslen er opført 1907 ved Ivar Bentsen. Efter kammerherre Treschows ønske kom gården atter til at bære
sit gamle navn. Den nuværende ejer er sønnesønnen Fritz Treschow.
Under Torbenfeldt hører et samlet areal på 1000 tdr. Id. Skovdi
striktets 1600 tdr. Id. er overtaget af A/S Silvagra.
POUL BREDO GRANDJEAN
EJERE

1377 Evert Moltke
1405 Gertrud Grubendal
Herman v. Oertzen
1443 Engelbrecht Albrechtsen
(Bydelsbak)
1500 Mette Gøye

1616 Otte P. Brahe
1668 Frederik III
1670 Prins Jørgen
1671 Ch. Parsberg
1684 Rasmus Vinding
1687 Johan Rantzau
1710 -1765 Forskellige ejere
1765 Stephen Hansen

1801 Jacob v. Deurs
1873 Chr. R. Treschow

BYGNINGER

Kælderen i sydfløjen stammer
fra denne periode

1577 Østfløjen, den nuværende midt
fløj opført
1654 Midtfløjens tårn opført
Nu kaldt Frydendal, forskellige
udvidelser ved Hans Steenwinckel d. Yngste

1755 Østfløjen stærkt ombygget
1767 Nuværende nordfløj opført og
forskellige ombygninger og for
bedringer
1780 Staldgården restaureret
1795 Hollændergårdens stuehus op
ført, sekskantet borgtårn?

1906 Hovedbygningen restaureret,
forsynet med nyt karnaptårn,
takkede gavle og tårne med
hjelmspir ved C. M. Smidt, nu
kaldt Torbenfeldt

Kongsdal, set fra nordvest (fot. Niels Elswing).

Kongsdal
Undløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt
I året 1180 skænkede biskop Absalon sit arvegods i Undløse mellem
Holbæk og Sorø til sit kære Sorø kloster. Netop i disse egne af Midtsjælland besad Hvideætten fra gammel tid vidtstrakte jordegodser,
og det er naturligt at tænke sig, at den ved sin nære tilknytning til
kongeslægten gennem flere generationer er kommet i besiddelse af
store dele af de skove og enge, som dengang dækkede landet omkring
Aamosen, og som fra først af som almindinger var i kronens eje.
Absalons gave var en samling bøndergårde, som det senere opduk
kende navn viser, en torp, der lå afsondret fra den egentlige Undløse
by, og klosteret opførte her en ladegård, som sædvanlig skik var på
det længere bortliggende gods; snart synes flere af Undløses selvejer
bønder at have afhændet deres gårde til klosteret for som fæstere at
give sig ind under dets beskyttelse, og ladegården kom til at omfatte
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største delen af byens jord, måske også noget af nabobyernes, og god
set er sikkert hurtigt øget ved rydning og opdyrkning af dele af skovalmindingen, som munkenes flittige hænder har forvandlet til agerjord.
Undløse forblev dog ikke længe i klosterets besiddelse. Det var af
største betydning for det at blive herre over Pedersborg, den faste
borg, som Peder Thorstensøn havde rejst tæt uden for murene, og da
biskoppen i Roskilde, Peder Sunesøn, søgte at ordne et mageskifte
mellem klosteret og borgens herre, Johannes, der var kongelig kam
mermester og en ætling af Skjalm Hvide, gik munkene villig ind derpå
og afstod blandt andet også Undløse ladegård med tilhørende gods,
som således vendte tilbage i privat eje. Med fuld klarhed kan gårdens
ejerforhold i de følgende tider ikke oplyses; en af ejerne synes at
have heddet Tyge og at have givet den sit navn, Tygestrup, og utvivl
somt er den gået i arv inden for en af de slægter, der på kvindesiden
stammede fra Hviderne, de forskellige linier, der, stadig indgiftede
og nøje forbundne, følte sig som en enhed og udgjorde Danmarks
højadel, hvis fjendskab blev så farligt for den danske kongemagt i de
urolige tider henimod 13. århundredes slutning. Om en mand af denne
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kreds ved vi, at han var Tygestrups ejer, en mand, der mere end
nogen anden i hin tid har gjort sit navn uforglemmeligt i vort lands
historie, marsken Stig Andersen, hvis slægt vel senere førte navnet
Hvide, men som dog sikkert kun på spindesiden har nedstammet fra
den berømte Skjalm. Han ejede gården og skal også ofte have boet
der, indtil han ved dommen over Erik Klippings mordere blev fredløs
og måtte rømme landet; hans gods blev da inddraget, og vel blev
det ved forliget 1309 tilbagegivet hans søn Anders Stigsøn, men kun
på det vilkår, at han skulle sælge det og ikke mere selv tage det i
besiddelse. Denne betingelse kan dog ikke være blevet opfyldt, da vi
nogle år senere træffer Tygestrup i Anders Stigsøns søn, Stig Ander
sens eje. Han var til en begyndelse kong Christoffers mand, men blev
siden grev Gerts, eller den holstenske hertug Valdemars marsk for
efter grevens fald at slutte sig til Valdemar Atterdag; heller ikke
denne herre blev han dog tro, da han var blandt førerne for det store
jyske oprør, mistede sit gods, men fik det ved forlig med kongen atter
tilbage. Tygestrup skænkede Stig Andersen i året 1361 for sin og sine
frænders sjælefreds skyld til Antvorskov kloster; den gamle ladegård
kom således atter i klostereje og forblev der i over to århundreder.
Ved reformationen blev Antvorskov kloster med sine rige godser
forvandlet til kronens ejendom og sat under bestyrelse af kongelige
lensmænd; ofte var det kongebolig såvel for Christian III som for
hans efterfølgere. Under Syvårskrigen kom en ung pommersk adels
mand Peder Reedtz til Danmark i Daniel Rantzaus følge; han for
lod vel efter fredsslutningen atter landet, men vendte snart tilbage
og indtrådte i hoftjenesten, hvor han hurtig vandt Frederik II’s gunst
i den grad, at han steg fra den ene betroede stilling til den anden og
efter få års forløb blev sat til lensmand over begge de to store herre
klostre, Sorø og Antvorskov ; vel blev dette ikke af lang varighed, da
der snart blev truffet andre bestemmelser med de to stiftelser, men
Peder Reedtz fik erstatning på anden vis og bevarede sin herres gunst.
Kongen fejrede hans bryllup med en dansk adelsdame, Karen Ro
strup, der gjorde ham til ejer af godser i Danmark og derved knyt
tede ham fast til landet. 1587 foregik et mageskifte, hvorved kongen
fik noget af Karen Rostrups gods, hvorimod Peder Reedtz fik Tyge
strup, der bestod af otte gårde og tre skovlodder, der lå op til Tyge103
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strup skov og kaldtes Vanderskov, Marolt og Aasen, i alt 35 tdr. htk.,
hvoraf en del var gave, da det gods, kongen fik til gengæld, var min
dre. Peder Reedtz ville af Tygestrup gods danne sig en sædegård, men
præsten i Undløse klagede over, at han derved mistede tienden af de
otte gårde og måtte have erstatning for tabet.
På et voldsted, omgivet af grave, der fik vand fra den nu udgravede
skovsø, grundede Peder Reedtz sit ny herresæde, der skulle erstatte
den gamle ladegård, hvoraf kun nogle forfaldne hytter var tilbage,
og være midtpunktet for dens gods, og hvad der kunne være håb om
yderligere at erhverve. Af røde mursten, som brændtes i eget teglværk,
der anlagdes på stedet, blev den ny gård rejst; i den vestlige fløj skal
riddersalen have indtaget det øvre stokværk, medens der underneden
var et kapel, men alt er forandret, og kun svage spor af disse rum er
bevaret. Til fløjens nordende stødte det nordlige hus, som må have
indeholdt de almindelige beboelsesrum, ligeledes i to stokværk og
kælder ; skillelinier i murværket tyder på, at hele fløjen ikke er opført
på en gang, og muligvis har Peder Reedtz kun bygget den del, der
strækker sig fra vestfløjen til portgennemkørslen; i hjørnet mellem
de to fløje rejstes et ottekantet trappetårn, der ligeledes må være noget
yngre end vestfløjen, da det dækker et tilmuret vindue i dennes nederste stokværk. Over indgangsdøren skal være anbragt en sten med ind
skriften: Gud naaede Konning Frederik, Gud och hannem tacker jeg.
Ved restaurationen i 19. århundrede fandtes under kalkpudsen på
vestre fløjs nordgavl begyndelsesbogstaverne til de anførte ord, dan
nede af mørkere sten i den lyse mur. Medens den ældste del af byg
ningsværket var afsluttet i året 1598, som står på vestfløjens nordgavl,
er det sandsynligt, at den østlige del af nordfløjen, tårnet og østre
fløj er af noget senere dato og sandsynligvis først er opført af sønnen,
Frederik Reedtz, de yngste dele måske endog først af sønnesønnen
Peder Reedtz den Yngre; østfløjen er i det hele mindre anselig, men
stemmer for øvrigt godt sammen med de ældre dele. Ved vestfløjens
sydende er i nyere tid fundet fundamenter til en temmelig smal byg
ning, en fjerde fløj, der har lukket borggården mod syd. Denne fløjs
sydfacade har ligget længere mod syd end de to tilstødende fløjes
sydlige gavlfacader, og den er tillige gået et stykke hen over østfløjens
gavl, i hvis nederste stokværk der er spor af gennembrydning til en
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dør. Sandsynligvis har bygningen været kun ét stokværk høj og an
vendt til stegers, bryggers og lignende, men den kan meget vel have
hørt til den ældste byggeperiode og skyldes den ældre Peder Reedtz.
Så længe han levede, arbejdede han med held for godsets forøgelse,
skønt hans bedste tid naturligvis var forbi, da hans velgører, Frederik
II, var død, og magten gled over i hænderne på regeringsråderne, der
næppe så særlig mildt til den fremmede yndling. Ved forskellige mage
skifter med kronen forøgede og afrundede han sit gods; således i
1601, da Tygestrup fik 25 gårde i Undløse og Undløse mølle, 6 gårde
i Ulkestrup, 1 i Tømmerup og 2 i Sibberup med skov til 500 svins
olden ; et par år senere erhvervedes af Roskilde kapitel 1 gård i Breg
nebjerg med skov til 50 svins olden.
Peder Reedtz døde 1607, og da hans hustru to år senere fulgte ham
i graven, gik Tygestrup i arv til sønnen Frederik Reedtz, der følte sig
og af andre regnedes for en god dansk adelsmand ; han var lensmand
på Vordingborg Slot og fik sæde i rigsrådet, ligesom han ved sine
ægteskaber med Birgitte Brahe til Barritskov og Sophie Høeg til Elkær
kom i slægtskabsforbindelse med de første familier. Sit gods forøgede
og forbedrede han med omsigt og iver ; han erhvervede Sandlynggaard
i Stenlille med skov til ikke mindre end 900 svins olden, fire gårde i
Tersløse med lidt over 100 svins olden, og en gård i Nørre Jernløse og
en i Snefre, ligeledes i Nørre Jernløse sogn, to gårde i Tømmerup i
Undløse sogn og endelig endnu en gård i Stenlille med 100 svins olden
— for blot at nævne nogle af de betydeligste forøgelser. Af interesse
er det at se, hvilken betydelig rolle skovene i datiden har spillet i god
sets økonomi; store strækninger, som nu er agerjord, var dengang
dækket af skove, der sikkert lige så vel som Aamosens side enge har
været et rent eldorado for datidens jagtglade adelsmænd.
Frederik Reedtz, der døde 1659, synes allerede i sin levetid at have
overdraget godserne til sine sønner, af hvilke Peder Reedtz arvede
Tygestrup. Han er slægtens mest bekendte medlem ; gennem sit arbejde
i Danske Kancelli nåede han frem til den ansvarsfulde post som kan
sler, hvor han efterfulgte Christen Thomesen Sehested, hvis datter
Sophie var hans hustru. Fornem og værdig, stiv uden smidighed og
lune, belæst indtil lærdom, men tung og langsom, var han en type fra
den svindende tid. Han erhvervede straks efter overtagelsen af gården
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noget bøndergods, navnlig i Stenlille, men de urolige tider og hans
offentlige virken lod ham næppe megen tid tilovers til at beskæftige
sig med sine godser, og det varede heller ikke mange år, før han gav
slip på sin fædrenegård. Frederik HI, der erhvervede nabogården
Torbenfeld, ønskede nemlig også at blive ejer af Tygestrup, og 1669
kom et mageskifte i stand, hvorved Peder Reedtz fik Børglumkloster
i Jylland imod til kongen at overdrage Tygestrup hovedgård med byg
ninger, inventarium, kvæg og korn, tegllade, brændeovne og enemær
ker, samt skovmølle og Undløse vand- og vejrmølle, i alt 104 tdr. htk.;
endvidere bøndergodset, der var meget omfattende, omtrent 800 tdr.
htk. Det var således meget betydeligt gods, der i Reedtzernes tid var
blevet samlet om Tygestrup; men det inventar, der fandtes i hoved
bygningen, og som medfulgte i handelen, synes ikke at have være rigt
eller værdifuldt; at der af møbler i moderne forstand kun var meget
lidt, stemmer med tidens sædvanlige forhold og kan ikke overraske;
men der var i øvrigt foruden noget messingtøj kun de sædvanlige
sengesteder, fulde af bjerge af store, tunge dyner.
Frederik III skal have yndet sine nye besiddelser og den hele egn
stærkt; han gav Torbenfeld navnet Frydendal og ændredede også
Tygestrup til Kongsdal, som siden har været gårdens navn; men han
kom ikke længe til at nyde denne glæde, da han døde allerede det
følgende år, og hans efterfølger tog snart anden bestemmelse med de
nyerhvervede godser. Kongsdal blev overdraget til prins Jørgen, men
da han i forvejen havde fået Vordingborg som livgeding og gerne
ville have sit gods samlet i Sydsjælland, ønskede han i stedet at få
Jungshoved og byttede derfor med den kendte diplomat grev Chri
stopher Parsberg, der havde fået dette len overdraget, men som dog
snart efter døde. Christian V optog allerede få måneder efter sin tron
bestigelse planen om at organisere en national hær, og noget gods
skulle derfor udlægges til underholdning af de nyoprettede regimenter.
Blandt dette var også det kompleks, hvortil Kongsdal hørte, som ved
et kongeligt reskript bestemtes for det nationale sjællandske rytterregi
ment ; men heller ikke denne ordning blev af lang varighed. To år
senere blev Kongsdal hovedgård tilskødet generalkrigskommissær Otto
Powisch, medens regimentet til erstatning fik udlagt andet gods ; men
kun en mindre del af bøndergodset fulgte med hovedgården.
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Otto Powisch, der var gift med Christopher Parsbergs søster, havde
deltaget i svenskekrigen og blandt andet været virksom ved hoved
stadens forsvar ; han havde ydet kongen flere tjenester i den nærmest
følgende tid og været blandt dem, der støttede bestræbelserne for
suverænitetens indførelse, hvorfor han også på forskellig måde hø
stede belønning. Hans økonomi var imidlertid dårlig og blev stedse
siettere; godsbesiddelse var i de tider ikke mere nogen guldgrube ;
han forarmedes så stærkt, at han endog på sine gamle dage kom i
gældsarrest, og ved hans død gik børnene fra arv og gæld. Ved op
budet 1681 købtes Kongsdal af Valdemar Christopher Gabel, en søn
af den bekendte Christopher Gabel; han havde efter Marcus Gøyes
død købt Hvidkilde ved Svendborg, hvor han boede, og i Kongsdals
historie har han ikke grebet ind.
Kongsdal var gået stærkt formindsket ud af de sidste års omskif
telser. Efter den ny matrikel var hovedgårdens hartkorn kun 38 tdr.
6 skpr. 1 fdk. 1 alb. ager og eng og 5 tdr. skovskyld; 122 tdr.Id.
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var under plov, der høstedes årlig 121 læs hø, og der var græsning
til 76 høveder. Af bøndergods var der endnu kun 21 af Undløse sogns
62 gårde, 6 gårde og 3 huse af Skamstrup sogns 69 gårde og 11 huse,
i Søndersted sogn 4 af 26 gårde og 3 af 10 huse og i Uggerløse sogn
6 af 38 gårde og 2 af 17 huse.
Efter en halv snes års forløb skilte Gabel sig ved gården, og Kongsdal gik nu 18. århundrede igennem fra hånd til hånd, skiftede med
korte mellemrum ejer uden nogensinde at finde en mand, som havde

Tårntrappen
(fot. Bernild).
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evne og vilje til at oparbejde den mere og mere forfaldne ejendom,
der i hine landbrugets trængselstider i høj grad delte den almindelige
skæbne. En tid ejedes den af general Gregers Juel, der ved auktion
over ryttergods i 1718 havde købt 121 tdr. htk. i Undløse, omtrent
5 tdr. i Kagerup i Søndersted sogn og 3^ td. i Brendholt, og det skyl
des vel således ham, at Kongsdal ikke mistede sin hovedgårdsfrihed;
han var gift med Vibeke Juel, en datter af den berømte søhelt og
enke efter Christian Bjelke, og han kom ved hende i besiddelse af
Eriksholm ved Holbæk og Basnæs; den sidste solgte han og købte i
stedet Aastrup, Holbæk Ladegaard og Trudsholm, formodentlig i den
tanke af disse gårde og Kongsdal at danne sig et samlet godskompleks
i Holbækegnen; men han formåede ikke at fastholde godserne, og
Kongsdal måtte han afhænde til den bekendte godsspekulant, justits
råd Jacob Hjort til Bonderup, der dog snart efter atter solgte den.
I året 1731 købtes Kongsdal af oberst Johan von Schack, der åben
bart har været den mest virksomme af gårdens mange ejere i hin tid ;
han erhvervede af Undløse by fire bøndergårde på i alt 24 tdr. htk.,
som han udskilte af fællesskabet med de øvrige bønder og fik lagt
ind under hovedgården. Han har i øvrigt efterladt sig det lidet smig
rende eftermæle at være en bondeplager; både han selv personlig og
hans ridefogeder skal have gjort sig skyldige i forskellige mishandlinger
af bønderne på godset. Ved hans død 1748 gik gården over til kam
merherre og staldmester Adolf Heinrich von Staffeldt, der ved sin
død efterlod den til sin enke Anne Cathrine von der Maase, som bragte
den til sin nye mand, Andreas von Hauch, Frederik V’s bekendte
yndling.
Også Hauch solgte Kongsdal efter få års forløb, til kammerherre
Christian Albrecht von Massow von der Osten, men forbeholdt sig
begravelseskapellet i Undløse kirke, hvor han og hans hustru og
dennes første mand har fundet deres hvilested. Et billede, malet på
kobber og fremstillende Staffeldt til hest, hænger endnu i kapellet.
v. Osten solgte ligeledes efter få års forløb gården til sin forpagter
Lorenz Lassen, der i de tyve år, han var ejer, gjorde mere arbejde for
at forbedre og ophjælpe gård og gods, end der var udført i hele det
sidst forløbne århundrede. Hovedgårdens avl blev betydelig forbedret
og udvidet; træer ryddedes i markerne, der rensedes for sten og om109
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gaves med stengærder; fredsskovene indhegnedes ; moser udgravedes
og forvandledes til enge, og på flere steder af godset blev bønder
gårde nedlagt og udparcelleret til jordlodder, hvorpå der opførtes
huse, som betød en forøgelse af godsets arbejdskraft. Det var de store
reformers tid, og særlig udskiftningen af godset lagde i disse år beslag
på alle kræfter; den blev påbegyndt 1789 og fremmedes med stor
energi den følgende tid, indtil Lassen fem år senere overdrog gård og
gods til sin søn Niels Lassen. Han fortsatte faderens arbejde med går
dens forbedring, udvidede besætningen meget stærkt og nåede at få
godsets udskiftning næsten helt gennemført. De store udgifter, re
formerne havde krævet, og de vanskelige tider, der fulgte i det nye
århundredes første år, beredte imidlertid Lassen uoverstigelige vanske
ligheder, og 1812 måtte han sælge gården. Den blev købt af kan
celliråd Peder Bech og den svenske generalkonsul Edvard Gram i
forening, men da Bech døde to år senere, blev Gram eneejer; han
foretog ret betydelige reparationer på hovedbygningens vestre fløj,
men solgte allerede efter et års forløb atter gården.
Den nye ejer hed Jacob Benton Resch. Han opførte den nye lade
gård og tog sig i det hele på forskellig måde af gårdens drift; ud
skiftningen blev endelig afsluttet, og der blev foretaget et mageskifte
med Knabstrup, hvorved Kongsdal fik noget gods i Ulkestrup, som
dog var mindre end det, der afstodes, således at gården blev ukom
plet ; men der vandtes til gengæld den betydelige fordel, at godset
blev mere sammenhængende; også Ulkestrup Hovmose blev ved ma
gelæg med Knabstrup forenet med Kongsdal.
I året 1835 solgte Resch Kongsdal til Hector Frederik Janson Estrup.
En af den nye ejers første opgaver måtte være at gøre gården kom
plet ; han erhvervede derfor Sandlynggaarden i Stenlille, som i længst
forsvundne tider havde hørt til Tygestrup, for ved dens 16 tdr. htk.
at opveje, hvad der var tabt ved mageskiftet med Knabstrup, og han
forenede også Undløse Aamose, der skyldsattes for 2 tdr. htk., med
Kongsdal; ved rydning af krat og buske, jævning af tuer og udgrav
ning af mosen blev denne lod gjort nyttig og frugtbringende. Efter
Estrups erhvervelse var Kongsdals samlede areal 1117 tdr. Id., hvoraf
de 324 var skov. Hertil kom Sandlynggaarden i Stenlille med et areal
på 343 tdr. Id. Bøndergodset, 205 tdr. Id., var beliggende i 5 sogne,
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Undløse, Stenlille, Søndersted, Uggerløse og Tersløse. Hector Estrup
tog sig med stor virkeiver af sin gårds drift, som han ved alle midler
søgte at fremme; driftsmåderne forbedredes, og ny jord blev optaget
til dyrkning. En ganske særlig interesse viede han bøndernes vel.
Hoveriet blev afløst, og han forsøgte, om end uden synderligt resultat,
at få det almindelige livsfæste afløst af arvefæste. Han erfarede med
beklagelse, hvor uoplyste bønderne var, og arbejdede ivrigt for en
bedre undervisning, både i almindelighed og ganske særlig en virkelig
landøkonomisk undervisning. Et sognebibliotek og en håndgernings
skole fik han stiftet og havde den glæde at se dette arbejde bære frugt.
Frem for alt følte han dog varmt for husmændene, hvis usikre stilling
som lejere og afhængighed både af godsherren og gårdmændene han
ikke blot havde et skarpt blik for, men også søgte at råde bod på
både i sin styrelse af godset og ved vejledende råd. For de sociale og
politiske forhold var Hector Estrup i det hele stærkt interesseret og
kom også en kort tid til at deltage i arbejdet for en større kreds som
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medlem af stænderforsamlingen i Roskilde, hvor han var talsmand
for mådeholdne reformer og i flere spørgsmål lagde et frisind for
dagen, som ikke var sædvanligt hos en godsejer og flere gange vakte
hans standsfællers mishag. Alligevel var Estrup ikke det praktiske livs
mand ; som søn af en rektor var han opdraget til studeringer og fandt
tidlig sit rette arbejdsfelt i den historiske forskning; fra en længere
udenlandsrejse hjembragte han et rigt udbytte, erhvervede doktorgra
den og vandt hurtigt en plads blandt vore historikere ved arbejde, der
hentede sit stof fra de forskelligste tider og egne, men altid var præget
af den samme store kundskabsfylde, det vide udsyn og den indtræn
gende tilegnelse. 1822 blev Estrup, der havde erhvervet doktorgraden
og var en flittig historiker, lektor ved det genoprettede akademi i Sorø
og overtog 1830 stillingen som akademiets direktør. Men han kunne
intet udrette og opgav derfor snart kampen. 1837 tog han sin afsked,
fik titel af etatsråd og trak sig tilbage til Kongsdal, som han netop
havde købt.
Omtrent samtidig med sin udnævnelse til lektor i Sorø havde Estrup
ægtet Jacobine Scavenius, en datter af etatsråd Jacob Brønnum Scavenius til Gjorslev, og efter hendes tidlige død giftede han sig med hen
des søster Anna Christine Scavenius. Ved sine ægteskaber kom han i
besiddelse af den formue, der satte ham i stand til at blive godsejer,
og sjældent har vel nogen i så høj grad som han følt de forpligtelser
og det ansvar, som er rigdommens naturlige følge. Også som herre
på Kongsdal syslede han vedblivende med historiske studier, den
smukke bogsal står endnu som et minde herom, og den lille bog, han
udarbejdede om sin gård, er et af de grundigste arbejder om nogen
dansk herregårds historie. I al sin mangeartede virken havde dog
Estrup fra sin tidlige ungdom været hindret af et dårligt helbred ; med
en snigende lungesygdom kæmpede han tappert i mange år, men måtte
bukke under, og allerede 1846, endnu i sin bedste alder, gik han bort.
På Undløse kirkegård minder et smukt marmorrelief af Vilhelm Bis
sen om den usædvanlig sympatiske forsker.
Hans søn Jacob Brønnum Scavenius Estrup, der var født 1825, stod
endnu i sin første ungdom, havde netop afsluttet sin uddannelse som
forst- og landmand og havde kort inden faderens død for sin mødre
nearv afkøbt denne Kongsdal, som han besad i 61 år. Han lignede
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mest sin mødrene slægt, var en kraftig og praktisk dygtig mand, uden
faderens videnskabelige anlæg eller tilbøjelighed, men med en jernvilje
og udholdende arbejdsomhed, som overkom det utrolige og ikke for
lod ham hele hans lange liv igennem. Han overtog straks styrelsen af
godserne; men da hans faders hustru levede til 1882 og vedblivende
boede på Kongsdal, er hans virksomhed som landmand stærkest knyt
tet til Skaføgaard i Jylland, som han købte 1852, og hvor han stadig
havde sit hjem. I øvrigt har han jo som politiker og mangeårig mini
ster indskrevet sit navn dybt og varigt i vort lands historie. Kongsdal
betragtede han dog stadig som sin vigtigste besiddelse, sit fædrene
gods. Da han i sin høje alderdom delte sine ejendomme mellem sine
sønner, tilfaldt dette den ældste, og selv besøgte han ofte og gerne
barndomshjemmet; her lukkede han også sine øjne juleaften 1913 og
er stedt til hvile ved sin faders side på Undløse kirkegård.
Hector Estrup havde været Kongsdals ejer siden 1907; han var
født på Skaføgaard 1860, havde taget juridisk embedseksamen, men
gik derefter over til landvæsenet og købte Ormstrup ved Viborg, som
8 DSH 3

113

HOLBÆK AMT

Peder Reedtz
ft 1607).
Maleri på Gaunø.

han beboede og drev, indtil faderen tilskødede ham Kongsdal. Som
virksomt medlem af Viborg amtsråd og ved forskellige andre offent
lige hverv udførte han et stort arbejde for den egn, hvor han i hen
ved 20 år havde sit hjem. På Kongsdal forundtes det ham derimod
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ikke at virke længe, idet han døde allerede i året 1914; han var gift
med Mathilde Juel, født på Hverringe 1866, der ejede Kongsdal til
1941, da hendes søn, den nuværende ejer, kammerherre, hofjæger
mester Jacob Estrup overtog den. Denne overlod 1963 bøndergodset
8*
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til sin søn, skovrider Jacob Estrup. Gårdens nuværende tilliggende er
1.568 tdr. Id., hvoraf 842 tdr. Id. skov og 142 tdr. Id. øvrige tilliggende.
I 18. århundredes omskiftelsestid var den gamle gård forfalden og
forsømt; kun de hårdest fornødne reparationer blev foretaget, og
Peder Reedtz’ røde teglsten blev smurt over med den sædvanlige hvide
kalkpuds, som skulle holde sammen på murene og dække syndernes
mangfoldighed. I etatsråd Estrups tid slog lynet ned i østfløjen, og
ilden ødelagde flere værelser såvel i denne som i den nordlige fløj.
Først i slutningen af århundredet fik gården en gennemgribende
istandsættelse, idet ekscellencen Estrup lod den rense for kalkpudsen
og murene reparere, således at de nu atter står i stenens naturlige
røde farve, der stemmer så ypperligt sammen med parkens grønne løv.
WILLIAM NORVIN
EJERE

Absalon
1180 Sorø kloster
1280erne Stig Andersen Hvide
1361 Antvorskov kloster
1536 Kronen
1587 Peder Reedtz

1669 Frederik III
1672 Otto Powisch
1681 Valdemar Ch. Gabel
1698-1835 Forskellige ejere
1835 H. Fr. J. Estrup

BYGNINGER

Kaldet Tygestrup

Tre- måske firfløjet hovedbyg
ning påbegyndt, vestfløjen op
ført 1598
Nu kaldet Kongsdal

1880erne Gennemgribende
restaurering

Solbjerggaard, set fra syd, fra haven (fot. Bernild).

Solbjerggaard
Solbjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt

I vinteren 1785 vidste de Solbjerg bønder nok, hvad de skulle få deres
søndag formiddag til at gå med. De måtte ikke alene passe gudstjene
sten, deres husbonde, landinspektør Bidstrup, havde også tilsagt dem
til at møde hos ham hver søndag en å to timer før præstens prædiken
for at høre hans egen private, der ganske vist drejede sig om mere
jordiske ting. Det var et kursus i moderne landbrugslære, godsejeren
ville give sine fæstegårdmænd, forelæsninger over Fleischers ager
dyrknings-lære, suppleret med hans egne iagttagelser fra det praktiske
liv, og en fremhævelse af det nyttige ved tidens landboreformer, navn
lig udskiftningen af det »skadelige Fællesskab«. Den første gang kom
alle hans 16 bønder, men efterhånden tyndede det ud i tilhørerskaren,
så der tilsidst kun var et par stykker. Flertallet mente, at tiden var
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spildt, selvom det var vinterdage. Thi der blev sagt så meget, som
»syntes ej at stemme overens med deres Fædres Skik, som saa længe
havde levet i Solbjerg.« Det kunne måske nok passe for andre, men
her var jorden ikke som andetsteds, og kunne de ikke beholde deres
tre marker og gamle dyrkningsmåde, da kunne de hverken svare
kongens eller herskabets afgifter!
Selvfølgelig var bønderne i Solbjerg konservative, som de fleste af
deres lige i datiden, og stillede sig tvivlende overfor de ny metoder.
Men deres uvillighed havde også andre årsager. De var klar over, at
Bidstrup havde en bagtanke med sine overtalelser, at det tillige var
hans hensigt at oprette en ny herregård i byen! Og de frygtede, at
han endda samtidig ville snyde dem for deres bedste jorder. Det var
da heller ikke nogen tillokkende udsigt, om de allesammen igen skulle
under ridefogedens pisk, mens deres standsfæller i vid udstrækning
netop var ved at ryste herremandsåget af sig.
For det var dengang længe siden, mere end 200 år, at den hele
Solbjerg by havde været samlet på én hånd og hørte under den gamle
Solbjerggaard, det middelalderlige herresæde, hvis historie lader sig
føre længere tilbage end de fleste andre danske herregårdes. Vel ikke
helt til hedenold, da Solbjerg sagtens var en helligdom, et sted, hvor
man ofrede til den store livsfornyer, hvis navn byen bærer. Men
selv om de første kendte herremænd på stedet levede i årene efter
Valdemarstiden, efter 1250, så har deres navne helt oldnordisk he
densk klang. Trugils Arnketilsøn skænkede 1269 jord i Solbjerg til
Sorø kloster.
Vi kan takke denne stiftelses gavebog for, at vi nu ved besked
om Solbjerg så langt tilbage i tiden. Hans svigersøn var Odbern Tolvsen, og lodsejere i Solbjerg var senere Ingemar Trugilssøn og hans
sønner, Trugils og Johannes Kalf. Også Niels Jakobsen, kaldet Rud,
den første kendte mand af denne slægt, besad en »hovedgård« i byen,
som han mageskiftede til Sorø kloster, der fire år senere ligeledes
ved et mageskifte kom i besiddelse af Reerslev kirkes ejendomme i
byen. Men Solbjerg by kom ikke som så mange andre landsbyer i
nabolaget helt under klostrets herredømme.
På Valdemar Atterdags tid levede to af den slægt, som siden skulle
knyttes til gården i mere end 100 år, Jon og Esbern Nielsen Bille.
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Efter Jon Nielsens død engang i 1370erne arvedes Solbjeg af sønnen
Niels Jonsen, nævnt i et aktstykke af 1390, det eneste, som bevidner
hans tilværelse. Mere kendt blev hans brødre, ikke mindst de gejstlige,
Roskildekanniken Niels og især Peder Lykke, opkaldt efter morfade
ren og død som ærkebiskop i Lund efter først at have været ærkedegn
i Roskilde og biskop i Ribe. Han var en af slægtens mest kendte
mænd, virksom i kirkens såvel som kongens tjeneste, uden derfor at
glemme familiens interesser, og ivrig efter at befæste dens stilling ved
at samle gods og herregårde. Han ikke blot havde en hånd i med, da
Allindegaard blev gjort til en af slægtens hovedbesiddelser, det skyld
tes også ham, at Solbjerggaard og by blev en anden af disse. For i
1418 tilmageskiftede han sig Sorø klosters gods i Solbjerg, som han
en årrække havde haft i forpagtning, og dermed var Bille’rne for
modentlig enerådende i byen. Broderen Bent Jonsen, sættes i forbind
else med Solbjerg. Han nød godt af sine nære forbindelser med gejst
ligheden, var først Roskildebispens lensmand på Braarup ved Slagelse,
fulgte siden med broderen til Jylland, hvor han fik Ribe stifts gård
Bøvling i forlening, og sluttelig blev han bispelig lensmand på Drags
holm. Ved sit giftermål med Inger Torbensdatter af slægten Galen
kom han i forbindelse med landets rigeste adelsætter og var i det hele
taget en stor godssamler, måske ikke altid lige nænsom i sine forret
ningsmetoder. Han var specialist i at handle med enker, hvad sjældent
betyder noget godt. Mens han i begyndelsen af det 15. århundrede
altid nævnes til Solbjerg, skrev han sig i sine senere år gerne til
Allinde, hvor han vistnok var blevet eneejer efter de gejstlige brødres
død. Politisk virksom synes han ikke at have været. 1438 skrev sønnen
Erik Bille sig til Solbjerg, hvor han døde, vistnok i slutningen af 1445,
efterladende en hel flok umyndige børn, fire sønner og seks døtre.
Af disse var siden flere lodtagne i Solbjerg. Peder Lykkes søn Bent
Pedersen opgav derimod sine eventuelle rettigheder til gården og bo
satte sig på Fyn, hvor han forresten siden kom voldeligt af dage. To
af Erik Billes sønner Torben og Bent blev gejstlige, mens broderen
Jørgen Bille 1464 tjente dronning Dorothea som hofsinde. 1476 lånte
han sin broder Jens 100 lybske mark mod panteretten til hans broder
iod i Solbjerg, men overdrog samtidig denne til sin hustru Tale Baad.
Jens Billes navn forekommer i det hele kun i forbindelse med lig-
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nende lånetransaktioner, og hans mere velhavende slægtninge hjalp
ham efter evne af med hans gods. Fætteren Bent Bille krævede ham
ad rettens vej for sine tilgodehavender, og til svogeren, den rige Per
Lang til Valløse i Skåne, gift med søsteren Kirstine Bille, måtte han
ikke blot sælge strøgods i Skåne og på Sjælland, også sin andel i Solbjerggaard, næsten 5 pund korn samt et par gårde i byen. Han tak
kede svogeren for god betaling og blev boende på hovedgården,
idet han samtidig anerkendte, at han havde både sin egen arvelod og
den del af Solbjerg gård og by, der var tilfaldet søsteren på deres
skifte, som »lån«, men han døde allerede det følgende år. Hermed
var Solbjerglinjen af Billerne uddød og hovedgårdens storhedsperiode
forbi. Den blev næppe siden beboet af noget adeligt herskab. Arving
til den var Per Langs datter Anne Lang, gift med den skånske adels
mand Niels Brahe til Vandaas. Han er kendt som en af de få adelige,
der støttede den landflygtige Christiern H’s sag under opstanden i
Skåne 1525, og blev henrettet på Gammeltorv i året 1529, lam på
begge ben, måske efter den udståede tortur!
Hans eget gods blev givet eller solgt til forskellige, og man fratog
oven i købet hans hustru hendes særejendom, både gods og løsøre,
som hun først siden fik igen, skønt ikke uden at have måttet punge
ud med 400 gylden til kong Frederik I.
Det er ikke oplyst, om hendes arvepart i Solbjerg var mere end
de 5 gårde, som Niels Brahe havde pantsat til Laurids Skinkel, og
denne i 1537 vægrede sig ved at aflevere igen. Men siden var Solbjerg
splittet på mange forskellige hænder. En lang række adelige, i alt 9
forskellige herremænd, mageskiftede i årene 1577- 1614 næsten alle
byens gårde til kronen. Man ønskede dengang at skabe et af datidens
samlede statsgodser omkring Sæbygaard, og herunder lå de Solbjerg
gårde, indtil situationen efter svenskekrigene atter vendte op og ned
på denne som andre egnes besiddelsesforhold. Solbjerg delte skæbne
med andet gods og overgik med Sæbygaard til den bekendte rente
mester Henrik Müller. Byen havde som hele nabolaget lidt under
fjendens besættelse, de fleste bønder var forarmet og en enkelt slået
ihjel af rytterne, og det var ovenikøbet folk, der før havde stået i
dansk tjeneste, også deres ritmester Fincke og kvartermesteren med
det drabelige navn Sabel. De havde hørt til de tropper, som den
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Solbjerggaard, set fra nord, fra garden (fot. Bernild).

danske konge ved freden i Roskilde skulle overlevere til den svenske.
Men det nyttede ikke noget, man foreholdt officererne, at de før
havde tjent kongen af Danmark, og bad dem forhindre, at de menige
straks rev husene ned over hovedet på folk, hvis de ikke øjeblikkelig
betalte, hvad man forlangte af dem. Nu tjente de den svenske konge,
var svaret, og de skøttede ikke om bøndernes gårde og huse, ville blot
have, hvad de »skulle have«!
Som andet af Henrik Müllers gods i denne egn overtoges gårdene
i Solbjerg af den rige Hamborger-jøde Texeira, der opføres som deres
ejer i matriklen 1688. Få år senere pantsatte imidlertid Henrik Mül
lers søn Frants Müller 9 af dem til kancelliråd Jens Lassen til Egensekloster i Jylland og Grubbesholm på Sjælland, og han beklagede sig
i 1694 højligt over, at amtsforvalteren havde inddraget godset for
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resterende skatter og ovenikøbet ladet bønderne gøre hoveri til den
fjerntliggende Gundetvedgaard (Selchausdal). Jens Lassen fik be
villing til at overtage gårdene mod at betale de påløbne skatterestan
cer, men ikke den erstatning, han havde ønsket. Om den gamle hoved
gård hører man ikke mere tale, og ejendomsforholdene er ikke helt
oplyst før henimod midten af næste århundrede. Det var vistnok Jens
Lassens del af byen, som 1740 ejedes af Margrete Elisabeth v. Klepping, enke efter oberstløjtnant Christian Josva v. Barner (el. Berner),
og hun skødede den da, »et fri, frelst Jordegods med Herligheder og
Ejendom fri for Reluition til Hans kgl. Majestæt,« til Hans Mosegaard, som 1744 overdrog det samme gods til Jakob Hansen. Han
genoprettede forsåvidt ældre tiders tilstande, som han bosatte sig på
en af gårdene og drev den ved hoveri af sine andre bønder i byen.
Resten af denne lå vistnok fremdeles under Sæbygaard, indtil Jakob
Benzon til Rugaard og Cathrineberg på sin brodersøn Mikkel Benzons vegne 1751 bl. a. skødede 5 gårde og 13 huse i Solbjerg, tillige
med Hamendrupgaard, til landsdommer Peder Kraft, der ønskede at
lægge dem under Nøragergaard, og samme år købte Jakob Hansens
ni gårde, så han nu var i besiddelse af hele Solbjerg by på to gårde
nær. De havde længe hørt og vedblev at høre under Kragerupgaard.
Solbjerg fulgte nu med Nørager, da Kraft 1761 solgte til sin svoger
Borthuus, og da denne 1766 afhændede til Claus Plum, som straks
solgte gårdene i sognebyen såvel som Hamendrupgaard til greve
Christian Frederik Knuth. De 16 gårde var af Kraft allerede gjort
lige store på skyld og landgilde, hver på godt 10 tdr. htk., og det stod
ejeren frit for, om han ville tage hoveri og landgilde in natura eller
pengeafgifter. Der medfulgte 16 huse og et skoleholderhus samt en
øde anneksgårds jord, drevet af tre bønder. Knuth lagde godset under
Skaftelevgaard, som han dog solgte 1776, og afhændede derpå i 1784
sine gårde og huse i Solbjerg til Hans Herman Bidstrup, kgl. Maje
stæts bestaltede landmåler. Og nu forestod der Solbjerg en ny skæbne.
2 år senere pantsatte Bidstrup, nu landinspektør, godset som sikker
hed for et lån i Den alm. Enkekasse, på 2400 rdl., af hvilke de sidste
1000 skulle udbetales, når han var færdig med avlsgårdens udflytning,
og i den vedhæftede jordebog opførtes der nu kun 14 bøndergårde å
9 tdr. htk., foruden »den store gård« på godt 46. Det syntes så122
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ledes, som om Bidstrup ret hurtigt helt havde fået nyordnet for
holdene i byen.
Men han handlede så at sige på forventet efterbevilling. Og alle
rede det foregående år havde der foreligget en klage til kronprins
Frederik fra de Solbjerg bønder.
Nu var bønderne lige kommet på fode igen, hævdede de, efter at
de tidligere på grund af »det langt fra liggende Hoveri« var blevet så
fattige, at de hverken kunne svare skatter eller afgifter. Skulle de nu
forarmes ved Bidstrups foranstaltninger og hans udskiftning af byen?
De hævdede slet ikke at kunne undvære deres fælled, altså det gamle
trevangs-skifte, og så ville han ovenikøbet fratage hver af dem over
1 td. htk., så deres gårde fremtidig kun ville blive på hver 9 tdr.
Tilmed ville han lægge en af gårdene sammen med den, han allerede
beboede, og hertil skulle også lægges det hartkorn, han tog fra bøn
derne, såvel som de jorder, der før havde tilhørt den øde anneksgård,
og et degnebol i byen. Det ville altsammen udgøre mere end 50 tdr.
htk., som naturligvis ved udskiftningen skulle udtages forlods, så der
formodentlig kun blev udmarksjord tilbage til bønderne! Nogen blid
husbonde var han heller ikke. Han havde lukket sig inde med nogle
af bønderne i sin stue og overfaldet dem med »Haargreb og blaa og
blodige Stød i Øjnene«, slæbt andre fra gadestævne til sin gård under
slag og stød og svoret, han skulle lære de Solbjerg bønder at leve af
vand og brød, samt truet med at træde tarmene ud af livet på dem!
Hans fremstilling af sagen var selvfølgelig en helt anden. Han ville
kun bøndernes vel. Da han havde købt dette lidet gods, havde han
forefundet en dobbeltgård i byen, hvoraf han selv havde taget halv
parten og ladet en bonde beholde den anden halvgård. Men at tale
om udskiftning var som at stikke en brand til bøndernes næse. De
hævdede kun at kunne klare sig, hvis alt blev ved det gamle. Da var
det, han havde holdt de først omtalte forelæsninger, skønt uden
større held. Men i virkeligheden var det tre-fire velhavende gårdmænd i byen, som benyttede sig af de andres fattigdom til at modar
bejde ham. De dårligt stillede, påstod han, havde selv anmodet ham
om udskiftning, »men ikke snarere røres Byhornet, og den Riges
Brændevinsflaske aabnes, som Godtgørelse, og den Fattige bliver
erindret om de mange Tjenester, som han har oppebaaret, og de
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mange, han i Eftertiden kan vente af den Rige, førend hint er glemt.
Naar jeg da kommer for at anvise eller paany tildele hver Mand sin
Lod, tør den Fattige ikke sige eet Ord. Hin taler i hele Byens Navn:
Vi vil ikke vide af nogen Udskiftning. Vi vil udage vor gødskning,
pløje og saa paa de Jorder, vi selv have delt mellem os.«
Helt fine var Bidstrups egne papirer nu ikke. Bønderne kunne med
føje klage over den irregulære måde, han ville udskifte byen på ved
hjælp af sin svoger. Herredsfoged Smith i Slagelse var ham ikke ven
lig stemt, navnlig ikke efter at Bidstrup havde forklaget ham for lige
frem at animere bønderne til opsætsighed, de var jo enfoldige og
kunne let forledes, ja han påstod, at herredsfogden havde sagt til
dem, de kunne roligt pløje og så på deres gamle jorder uden at bryde
sig om Bidstrups udskiftning. Og de havde virkelig gjort det, med en
vis ret, eftersom den ikke var foretaget på helt lovmæssig måde. Her
redsfogden på sin side hævdede, at årsagen til hele spektaklet var
Bidstrups plan om at oprette en sædegård i Solbjerg, en påstand,
bønderne støttede efter evne, når de sagde, at Bidstrup »satte Enke
kassen (som ordsproget lyder) Blaar i Øjnene«, når det efter hans
indsendte jordebog så ud, som alt var klappet og klart.
Alligevel blev den ny Solbjerggaard tilsidst en kendsgerning, selvom
formel tilladelse til oprettelsen muligt aldrig forelå. 1790 indberettede
præsten, at der var nedlagt tre gårde i byen, og at den fjerde snart
ville gå samme vej. Samme år meddeltes det, at der dreves 28 tdr.
kontribuabelt htk. under Solbjerggaard, foruden degnebolet, og at
byen iøvrigt bestod af 14 gårde på hver 10 tdr. htk. Og i denne skik
kelse blev gården ved at bestå, nemlig med jorderne fra to bønder
gårde — vel sagtens den før omtalte dobbeltgård, der kan være den
oprindelige middelalderlige hovedgård — samt fra anneksgården og
degnebolet. Men først 1803 lykkedes det Bidstrup at gennemføre
byens almindelige udskiftning mand og mand imellem, og hans for
hold til bønderne blev næppe nogensinde det bedste. Ved en lejlighed
gjorde et par gårdmænd udlæg i både gård og gods, fordi Bidstrup
ikke ville udlevere en sortebrun hoppe og seks gæs, han vel sagtens
havde ladet optage, og i andet tilfælde fik ungkarl Jakob Jensen i
Solbjerg dom over godsejeren. Dommen meddeler en specificeret reg
ning over faldne øretæver, idet Bidstrup dømtes til »at bøde for brudt
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Husfred 3de 40 Lod Sølv eller 60 Rdl., for at have givet Citanten
2de Ørefigner til 3de 5 Lod Sølv, hver 18 Rdl., for at have slaget
ham blodig i Ansigtet 3de 4 Lod Sølv eller 6 Rdl. 4 Mk. 8 Skiil., for
tvende Stenshug til 3de 6 Lod Sølv eller hver for 18 Rdl., for Bens
hug eller for at have stødt og skubbet Citanten med Benene 3de 6
Lod Sølv eller 9 Rdl., for Haargreb 3de 6 Lod Sølv eller 9 Rdl. og
for Jordskub 3de 6 Lod Sølv eller 9 Rdl.«
Efter Solbjerggaards oprettelse var bøndergodset på 145 tdr. htk.,
og denne størrelse havde det, da både gård og gods i 1816 efter Bid
strups død stilledes til auktion, men Carl Gustav Bidstrup til Raamosegaard købte kun gården tillige med 16 huse for 24.000 rdl., idet
han dog allerede tidligere ved købekontrakt havde afhændet begge
dele til Simon Frederik Hansen. I de vanskelige tider varede det kun
til 1820, før han måtte gøre opbud, og gården igen kom på auktion.
Den højestbydende blev nu koffardikaptajn C. F. Jørgensen, der tid
ligere havde boet i Vig, og skødet blev først udstedt i 1827 til hans
og hans ægtefælles stervbo. Året før havde enken Anne Charlotte, f.
Vogel, bortforpagtet hovedgården Solbjerggaard for en niårig periode
til Jakob Holt mod en årlig afgift på 100 tdr. byg, efter tre års for
løb stigende til 150 tdr., at betale efter kapitelstakst. Gårdens marker
var delt i 9 indtægter og besætningen på 54 køer, en broget mang
foldighed, sorthjelmede, hvidspinkede, blakdragede, blakstjernede,
rødstjernede, blakhjelmede o. s.v. Desuden medfulgte mejeriredska
ber og 16 heste. 1831 skødede Hans Christian Jørgensen med kurator
Solbjerggaard med htk. 35^ tdr. til købmand og brændevinsbrænder
i Slagelse Adolf Jørgensen, senere ejer af Herthalund, som i 1842
solgte til forpagter Frederik Jensen på Frihedslund for 30.000 rdl.,
og denne afhændede atter året efter til Jakob Hjort for omtrent
samme beløb, 31.600 rdl. Men hans købekontrakt transporterede en
ken 1846 til avlsforvalter Jakob Ludvig Jansen af Lerchenborg. Siden
har ejerne været P. C. Petersen, Oldebjerggaard 1874-75, fynboen
Hans Peter Andersen og hans enke Petrea Johanne, f. Krause 1875 81, københavneren Johan William Gudmand Burmeister 1881 - 90,
August Pienge 1890- 1910 og Andreas Gorm 1910-21. 1921 købte
brødrene Jakobsen, ejendomshandlere i Slagelse, gården, og efter at
have frasolgt ca. 50 tdr. Id. overdrog de den til Simon Hansen. 1924
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var Birch, 1925 C. V. Hansen ejer, indtil den nuværende besidder E.
N. Sichel købte i 1927. Arealet er nu 190 tdr. Id.
Om bygningerne på den middelalderlige Solbjerggaard vides intet.
Derimod har Jakob Hansen formodentlig bygget sig en passende bo
lig, for der var »ej almindelig Bondebygning« på dobbeltgården, da
Bidstrup overtog den, »den var forsynet med bekvemmelige Værelser
for en Familie af Middelstanden«, smukke værelser, mente vurderingsmændene i 1785, da gården sattes til nærved 1200 rdl., men
de almindelige bøndergårde højst til 500. Året efter var den imidler
tid nedbrudt på 8 fag nær, som også stod for fald, og da var der
opført tre huse på »den ny opbygte og paa Marken udflyttede
Gaard«, nemlig først den store længe, 60 alen lang, bekvemt indrettet
til lade med tærskelo, stalde og fæbåse, af egetømmer på kampestens
grund og med stråtag, alene tagskægget af teglsten. Dernæst en stue
bygning på 9 fag, indrettet til beboelse, med en kvistsal, og endelig
en længe på 12 fag, begge bygget på samme måde som laden.
Nu står der en hovedbygning på gården fra 1869, delvis ombygget
1917, og avlsbygningerne er fra 1921, så intet på Solbjerggaard min
der om dens fortid, hverken den fjerne middelalders herresæde eller
Bidstrups avlsgård fra landboreformernes tid. Men gårdens blotte
eksistens synes i sig selv at være et bevis på, hvor hårdnakket gårde,
der en gang var hovedgårde, nægter at lade sig udslette.
MOGENS LEBECH

EJERE

BYGNINGER

1456 Peder Bille
1489 - 1660 Forskellige ejere
1660 Henrik Muller
1688 Manuel Texeira
1690’erne -1751 Forskellige ejere
1751 Peder Kraft
1761 -1927 Forskellige ejere
1927 E.N. Sichel

ca. 1745 Nyt stuehus
1786 Gården udflyttet
1869 Nuværende hovedbygning
opført

Løvegaard, set fra syd, fra haven (fot. Bernild).

Løvegaard
Gierslev sogn, Løve herred, Holbæk amt

Løve by, allerede efter selve navnet at dømme fra første færd hoved
byen i herredet af samme navn, var da også fra gammel tid en anselig
bosættelse med en meget karakteristisk bebyggelsesplan. De hen ved 30
gårde lå som randbebyggelse omkring en anselig, firkantet plads, i
hvert fald i nyere tid optaget af talrige gadehuse, mens man på en
bakke nord i byen har fundet rester af en ringmur — af et befæstet
herresæde. Måske var det oprindelig sådan et anlæg, der på latin blev
kaldt en curia, en storgård med herresæde og vornedes boliger.
Der kan nok ikke være tvivl om, at her var i fortiden den kongens
gård i herredet, de gamle landskabslove tager for givet som sæde for
den kgl. ombudsmand, navnlig ikke da Løve nævnes som kongeligt
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gods eller kongelev allerede i Valdemar Sejrs jordebog fra 1231, lige
som hele byen udelt lå under kronen endnu 400 år senere.
Fra den mellemliggende periode vides ikke andet om Løvegaard og
-by, end at her residerede i årene 1410-20 den kgl. foged Sølve Niel
sen med en spore i våbenet. Men selv om der i 1600’erne kun var
krontjenere, fæstebønder, i Løve, var den gamle kongsgård ikke helt
forsvundet. Den var blot blevet delt i to gårde, Løvegaarde, som de
blev kaldt, omtrent lige store, men hver for sig med mere end dobbelt
så meget hartkorn som byens andre gårde, tilsammen henimod 90
tønder. Ydermere hørte der til disse gårde ikke mindre end 12 gade
huse, der sikkert oprindelig har været hovpligtige til den gamle Løve
gaard. Og det understregede hele bysamfundets særlige stilling i for
tiden, at Løve bymænd endnu sidst i det 16. århundrede »søgte deres
ret under dem selv«, at byen var et birk, indtil man i 1572 tog denne
rettighed fra bønderne.
Men efter de ødelæggende og bekostelige svenskekrige, der også
direkte havde sat deres spor i Løve, delte byen skæbne med så meget
andet krongods, der blev udlagt til kronens kreditorer, og 1664 over
drog kronen så godt som alt dens gods i Sæbygaards amt, ja tillige
det i Dragsholms amt, med de gamle lensslotte til en af den ny tids
matadorer, den borgerligt fødte rentemester Henrik Muller. Det lyk
kedes ham imidlertid ikke at opretholde besiddelsen. Også flertallet
af Løve bys gårde var få år efter atter indskrevet i kronens jordebog
som »sekvestreret«, nemlig »Henrik Mullers Gods, som for resterende
Skatter var hjemfalden til Kgl. Majestæt«, indtil disse gårde allerede
1695 igen og for stedse gik ud af kronens eje. Trende højlærde folk,
universitetsprofessorerne Erasmus og Caspar Bartholin, onkel og nevø,
samt Holger Jacobæus fik de halvt forarmede og tildels øde gårde ud
lagt for deres tilgodehavende lønninger og andre fordringer på kronen.
Det har dog sikkert ikke været de lærde herrers mening at beholde
godset, og næste år solgte de det til prokurator Brostrup Albertin, som
netop var blevet ejer af Gundetved (Selchausdal), og dermed også af
to gårde i Løve by. Og ham lykkedes det endelig i 1704 at samle hele
byen igen. Dengang var der endnu ingen virkelig hovedgård i Løve
by, tværtimod var den ene af de gamle Løvegaarde delt i to. Byen
fulgte med i købet, da Albertin i 1710 afhændede Gundetved med
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gods til Henrik Vigant Michelbecher, søn af den kendte københavnske
vinhandler, og 1719 lod han holde auktion over »sin Bondeby Løve
kaldet« med dens 278 tdr. htk., 28 gårde med deres jorder i de tre
vange, græsning til 50 stude, 18 gadehuse, samt en sø med karper og
karusser. Køber blev den senere major Caspar v. Bartholin til Bø
strup, som formodentlig har været ejer til sin død 1730, hvorefter
major Wentin skal have besiddet godset, indtil de tre søstre Sofie,
Margrete og C. M. Fincke lod sig det udlægge ved »Ridemænds For
retning« af 1732 og fik det tildømt som ejendom det følgende år. Må
ske har allerede Bartholin genoprettet den gamle Løvegaard som ho
vedgård — i hvert fald var der, da de tre damer i 1742 solgte til Jens
Rasmussen Fisker — en københavner — tale om deres »paaboende
Ejendomsgaard, Løvegaard kaldet« med underliggende bøndergods,
hele byen. Selve hovedgården havde efter landmålingsmatriklen af
1688 50 tdr. ufrit hartkorn, netop det samme, som før havde været
fordelt på de to eller tre Løvegaarde. Den middelalderlige hovedgård
var genopstået. Da Jens Fisker blot tre år senere afhændede gård og
gods, fulgte en del tømmer og andre materialer med i købet, måske
vidnesbyrd om forestående byggearbejder. De ny ejere var Jens Bremer
og Hans Lauridsen, af hvilke den førstnævnte til sin tid, i 1763, alene
overdrog godset til Niels Hansen. Der nævnes nu en del af inventaret,
foruden det almindelige tilbehør af plove og andre markredskaber,
tillige 100 stk. sitønder, 2 jernbeslagne mælketønder, en do. mælke
vogn — vidnesbyrd om, at gården var indrettet til mejeribrug. Men
mens besætningen i 1745 havde været 100 tyre og køer, var der nu
kun en tyr, nogle kalve og 7 køer, alle omhyggeligt opregnede med
deres farver, rødkullede, sortdragede, rødmankede, blakkede og sorte,
det eneste hornkvæg, som havde overstået den grasserende kvægsyge.
Niels Hansen blev heller ikke længe ved godset. I 1766 gik det til
tvangsauktion på begæring af gehejmekonferensråd Frederik v. Råben
til Christiansholm, der efter flere andre bud selv fik hammerslag på
12.540 rdl., men 1767 skødede godset til løjtnant Niels Oschatz.
Det må have været Oschatz, der »jævnede« alle Løve bys gårde,
gjorde dem lige store i hartkorn, og i det hele taget foretog omlæg
ninger af tilliggendet til både by og hovedgård. 1769 fik han hoved
gårdsmarkerne udskiftet af fællesskabet med bøndernes jorder. Da
9 DSH 3
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Gårdfacaden, set fra nordøst (fot. Bernild).

hoveriet i 1770 skulle ordnes, kunne han ikke noksom understrege,
hvor heldigt godsets bønder var stillet. »Løve By, som samtlige 25
Bønder bor, ligger tæt ved Gaarden, (saa) at Bøndernes Hovgerning
er dem lige saa nær som deres eget Arbejde, og er det en betydelig
Post for Bonden, at han her kan gaa lige fra sit Hus med sine Folk
til Hoveriet uden Tidsspilde og uden at medgive Tjenestefolkene den
ellers for Bonden saa betydelige Hov-Pose, og naar en Dags Hoveri
er forrettet, endda gaa hjem paa sit eget Stykke at arbejde«. Året
efter, 1771, blev godset imidlertid ved dom atter udlagt til den ufyl
destgjorte panthaver, også denne gang Råben fra Christiansholm.
Efter flere forgæves auktioner blev det endelig bortauktioneret i sep
tember 1772. Da ingen bød højt nok på det samlede gods, blev hoved
gården med gadehusene alene tilslået velædle seigneur Hans Jensen
som den højestbydende for 4120 rdl. 3 mark. Gård og gods var der
med foreløbig skilt, og Løvegaard havde fået en af sine mest ejen
dommelige ejere. For den velædle herre var i virkeligheden — en
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bondemand skønt ikke nogen helt almindelig. Det var Hans Jensen
Berregaard eller Bjerregaard, som han senere kaldtes, fra Gentofte,
»den lærde Bonde«, »den Sneedorffske Bonde«, en veloplyst og belæst
mand, så kendt, at hovedstadens digtere og litterater ligefrem havde
valfartet for at besøge ham, der var viet indgående og beundrende
omtale af både Sneedorff — deraf navnet — og Klopstock. Selv
havde han også forsøgt sig som forfatter og fremholdt for sine lands
mænd de velsignelser, der ville følge med en almindelig udskiftning
af fællesskabet. Og han kunne tale af erfaring, for han var den første
bonde i Danmark, der udflyttede sin gård, Bjerregaarden i Gentofte.
Men det gik ham som andre dygtigheder, dels miskendtes han noget
af sine fæller, dels kom det selviske i hans natur til udbrud, som hans
høje velynder A. P. Bernstorff beklagede sig over. Og mere tilfreds
med lyksaligheden som udflytter var han altså ikke, end at han solgte
sin fædrene gård og blev herremand i Løve.
Også her viste han sig som foregangsmand, idet han allerede straks
efter overtagelsen lod gårdens bygninger assurere i Købstædernes
Brandforsikring og ved dette eksempel bevirkede, at også andre lods
ejere i Løve, deriblandt et par ny selvejergårdmænd, forsikrede deres
gårde. Og fra den lejlighed stammer den første beskrivelse af Løvegaards bygninger. De var alle af bindingsværk, og kun »Stuelængden«
mod syd på 21 fag var teglhængt. Hans Jensen skulle komme til at
prise sin forudseenhed. I juli 1774 nedbrændte Løvegaard fuldstændigt
på nær nogle få fag af stuehuset, og en lille søn Hans var nær ikke
kommet ud, inden taget skred. Han byggede gården op igen, ikke på
dens gamle plads i byen, men som naturligt var for landets første
udflytterbonde på den vilde mark, som man senere sagde, syd for
byen. Den ny Løvegaard blev et helt stateligt anlæg med tre tegl
hængte længer i »Borggaarden« og tre stråtækte i ladegården. Først
1778 fandt han en vederhæftig køber i oberst, kammerherre Christian
Frederik v. Holstein, tidligere Sparresholm, der gav 9000 rdl. Selv
tog han ophold i Slagelse og siden i København til sin død 1781. Han
var da kun 53 år gammel.
Den ny ejer øgede Løvegaards hartkorn, der »fra arilds tid« var
godt 50 tdr. — vel at mærke stadig contribuabelt eller ufrit, skatte
pligtigt hartkorn, for trods det at bøndergodset oversteg de normerede
9*
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200 tdr., blev Løvegaard i nyere tid aldrig nogen fri sædegård. Til de
50 tdr. var allerede før lagt en ødegårds jorder, og Holstein lagde
endnu en gård derunder, så hartkornet blev godt 68 tdr. Han samlede
endvidere størstedelen af bøndergodset igen, nemlig ca. 182 tdr. af
Løve bys, og hertil kom Gjerslev kirke med ca. 46 tdr. htk. Det køb
tes alt sammen 1788 af regimentskvartermester Frederik Plum for
16.500 rdl., og han fik 29.000, da han 1793 afhændede til forvalter
Hans Tolderlund. Prisen var nøjagtig den dobbelte, da dennes enke
Margrethe Elisabeth, født Hjorth, solgte til Niels Henningsen i 1803.
I den følgende tid var ejerskifterne hyppige, til tider blev et skøde
ikke tinglæst, før længe efter, at der allerede var sluttet ny købekon
trakt, og prisen steg stadig, hvilket jo dog også kom af pengenes syn
kende værdi. Kaptajn Haagen Christian Astrup solgte i 1806 både
Sæbygaard og Løvegaard for henved
million rdl. til kammerjun
ker Frederik Hoppe, og denne overdrog samme år Løvegaard med
dens gods, 267 tdr. htk., til broderen, daværende søløjtnant Johan
Christoffer Hoppe for 125.000 rdl. For første gang hørte der også
bøndergods uden for byen med til godset, nemlig gårde i Finderup og
Gjerslev, men den ny ejer solgte væk af det, så der kun var ca. 72 tdr.
tilbage, da han i 1810 gav skøde til kammerråd Christian Rothe.
Denne gav 109.000 rdl. og tjente således ikke så lidt ved samme år
at sælge gård og gods for 126.500 rdl. til sognepræsten i Sæby Frede
rik Christian Lassen og professor Gregers Begtrup, den meget kendte
landøkonomiske forfatter og teoretiker. Han købte også den privile
gerede kro i Løve, og den havde en årrække fælles ejer med hoved
gården og fulgte således med, da kammerjunker Reinholt v. Jessen
1812 fik godset for 180.000 rdl., og da han samme år for 280.000
solgte det til auditør Rasmus Roulund. Ham lykkedes det at blive ved
gården til 1824, da J. C. Hoppe lod den gå til tvangsauktion, og Roulunds fader proprietær Hans Roulund fra Hesbjerg på Fyn fik ham
merslag for 22.703 rbdl. sølv, for to år efter at lade sønnen sælge til
Christian Ludvig Klingberg, købesummen 40.400 rbdl. Bøndergodset
var øget til hen mod 100 tdr. htk. da Olaus Olavius Meldahl blev ejer
i 1836. En del af hovedgårdens tilliggende Brydemose og Toelstang
var magelagt med Lille Løvegaard, en af byens bøndergårde, som I.
C. Hoppe i sin tid havde erhvervet. Meldahl havde godset højt priori132
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teret, men solgte det i 1843 for at købe Vedbygaard. Den ny ejer
Johan Ernst Constantin Brun blev i Løve i 4 år, indtil Jørgen Henrik
Theodor Hasle fik skøde i 1847 for 125.000 rdl. Der fulgte nu kun 48
tdr. htk. bøndergods med efter gammel matrikulering, i den ny matri
kel var det ansat til godt 74, mens hovedgården var omvurderet til
ca. 47. Omtrent straks efter overtagelsen solgte Hasle de fleste fæste
ejendomme, så det gamle gods blev så godt som fuldstændig opløst.
Med Hasle havde Løvegaard ellers atter fået en ejer, der var fore
gangsmand på landbrugets område og en alsidig interesseret mand
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med både kirkelige og politiske interesser. Løvegaard beholdt han
imidlertid kun til 1859 og boede derefter til sin død på Frederiksberg.
Hans efterfølger var Andreas Borchhorst, som 1874 — prisen var
nu 227.500 rdl. — afløstes af Carl Emil Appeldorn, der atter i 1895
gav plads for mejeriforpagter Trock fra Kragerupgaard. 1907 blev C.
A.N. Lawaetz til Kalundborg Ladegaard for 326.000 kr. ejer af Løve
gaard med den sidste rest af det gamle gods, 5 tdr. htk., og han solgte
1921 til H. Hasselbalch, hvis arvinger 1947 solgte til et aktieselskab, af
hvilket fru Winnie Vedde købte gården i 1952 for 1.020.500 kr. 1963
købte godsejer Denis de Neergaard, Charlottedal, Løvegaard for
3.100.000 kr.
Gårdens areal er nu 400 tdr. Id. og den har nye anselige avlsbyg
ninger, bygget efter en brand 1912. Hovedbygningen — skønt istand
sat og moderniseret — er derimod den gamle, som Hans Berregaard
byggede, med en pi lasterprydet midterfronton, men de to sidefløje er
nu grundmurede. Tilsammen danner hovedbygning og avlslænger et
regulært og herskabeligt anlæg.
MOGENS LEBECH

EJERE

Kronen
ca. 1725 Caspar v. Bartholin
1730 Ventin
1733 Søstrene Fincke
1742 Jens Rasmussen Fisker
1745 - 1767 Forskellige ejere
1767 Niels Oschatz
1772 Hans Jensen Bjerregaard

1778 Chr. Fr. v. Holstein
1788 - 1907 Forskellige ejere
1907 C. A. N. Lawaetz
1921 H. Hasselbalch
1947 A/S
1952 Winnie Vedde
1963 Denis de Neergaard

BYGNINGER

1772 Bindingsværksgård med stuehus
på 21 fag
1774 Gården udflyttet,
trelænget hovedbygning,
trelænget avlsgård
1912 Avlsgården genopført efter
brand
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Bøstrup, set fra syd (fot. Aa. Roussell).

Bøstrup
Drøsselbjerg sogn. Løve herred, Holbæk amt

.Godt 11 km nordvest for Slagelse ligger hovedgården Bøstrup ved
sydspidsen af de mægtige Mullerup Enge — i fjern oldtid en sø, der
ved andre vanddrag stod i forbindelse med Tissø og Sjællands øvrige
vandveje. Fra år 1900 bragte Mullerup Danmarks navn over hele den
civiliserede verden, efter at lærer C. M. Mathiassen havde fundet de
8000 årige bopladser i Maglemosen ved Mullerup, 2000 år ældre end
vore berømte »køkkenmøddinger«. Omkring denne mose eller eng
ligger Bøstrup gods.
Her lå indtil 1660 to elendige, dårligt passede gårde, der tilhørte
Terkel Jepsen og Ole Jensen. Af disse oprettede rentemester Henrik
Müller dette år en hovedgård. Han havde fået alt kongeligt gods i
Dragsholms og Sæbygaards amter som erstatning for lån, han havde
ydet kronen under krigene 1657 - 60.1 tidens løb købte han eller op135
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rettede endnu flere hovedgårde, således Aagaard, Anneberg, Drags
holm, Drysselholm, Gundetved, Kattrup, Kornerup, Ledreborg, Skjol
denæsholm, Skullerupholm, Sonnerup og Sæbygaard på Sjælland,
Lønborggaard, Stensballegaard og Tyrrestrup i Jylland, Augne og
Molde i Norge. Mange af disse ejendomme gik senere over til
Müllers kreditorer, og da han i 1692 døde på Lønborggaard ved
Skern, var han ikke mere nogen særlig velhavende mand.
Henrik Müller var af borgerlig og jævn herkomst, hvilket ofte var
en fordel set med kongernes øjne i disse adelsvældens sidste dage.
Han blev kammersekretær, senere toldforvalter hos Christian IV, og
samtidig var han handelsmand og leverandør til Holmen. Som byg
herre og fabrikant tjente han også store penge. Da han heller ikke
undså sig for at besvige staten, når lejlighed gaves, voksede hans
formue til kolossale højder. Højdepunktet nåede han omkring 1674,
da han blev adlet. Derefter gik det tilbage, mislykkede spekulationer
og ændrede politiske konjunkturer fik hans stjerne til at dale. I 1680
dømtes han endelig til at betale staten erstatning for sine besvigelser.
I Henrik Müllers skøde på Bøstrup, der først blev udstedt 1664,
kaldes han: »til Stensballegaard, vores Kammerraad, Rentemester,
Assessor udi vores Kammerkollegie, Befalingsmand over vort Ampt
Kallundborrig«. — Godset bestod af nogle halvt forfaldne gårde i
Drøsselbjerg, Mullerup og Toelstange. Müller lagde nogle af Sæbygaards skove dertil, nemlig Vaaseskov og Karsholt, og kronen over
drog ham Drøsselbjerg kirkes tiendepligtige gods.
I 1689 fik Bøstrup privilegium som adelig sædegård, og samme år
blev rentemesterens datter Anna Cathrine (1641 - 1723) eneejer. Hun
havde været gift med dr. jur. Caspar Bartholin (1618 - 70) til Korne
rup. De havde vanskelige økonomiske kår, og det var en ringe trøst,
at Bartholin blev adlet 1674, altså efter sin død. Der var først en
art fællesskab mellem Anna Cathrine til Aagaard, Bøstrup og Anne
berg og søsteren Sophie, der var gift med Johannes Fincke til Aa
gaard, Bøstrup og Sæbygaard, men fra 1689 var Anna Cathrine som
nævnt eneejer af Bøstrup. 1701 gik den over til hendes søn, major
Caspar Bartholin, som fik skøde året efter. Han var gift med Else
Berg og havde i 1699 købt Nørager, der da var på 259 tdr. htk. I
1703 solgte han atter denne gård med et tilliggende på 235 tdr. htk.
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Af andre ændringer i godsets forhold kan nævnes, at kronen ved hans
død 1730 tog Drøsselbjerg kirketiende tilbage.
Aret efter giftede enken sig med major senere, oberstløjtnant
Ventin ved Galkowskis dragonregiment. Hans kærlighed har været
stor; thi for at få konen måtte han tage gælden med, og den var
højt over husmønningen. Ægteparret holdt sig da også klogeligt borte
fra Bøstrup, var som regel i Vordingborg eller Skanderborg og kunne
ikke manes tilstede under hele sekvestreringen.
Bartholin havde givet Søkvæsthusfonden en 5 procent første priori
tet på 11.000 rdlr. og amtsforvalter Urban Bruun på Antvorskov en
anden prioritet på 2000 rdlr., som aldrig blev indfriet. Desuden fand
tes der en prioritet, lånt i »calente penge«, stor 900 rdlr., hos samtlige
præster i Slagelse herred. Sekvestreringen varede fire år, og så var
Søkvæsthusets fordring steget til 13.052 rdlr. Denne institution ind
friede desuden de stakkels præsters obligation, og 1733 købte den
Drøsselbjerg kirkegods af Christian VI. Ved sidstnævnte lejlighed var
major Ventin iøvrigt — på afstand — den højestbydende, men han
havde ikke de fornødne kontanter.
Vurderingen giver et begreb om en hovedgård i datiden. Bygnin
gerne var af bindingsværk, stråtækte og lerklinede, på 180 fag. Stue
huset blev sat til 200 rdlr. og resten til 600. Hartkornet kostede 50
rdlr. pr. td. Id., det blev til 2978 rdlr. for de ca. 59 tdr. Bøndergårdene
var i mådelig forfatning, så en del af dem nåede kun op på ca. 60
rdlr., og deres hartkorn vurderedes til 20 rdlr. En af dem, Knudstrup
Gaard, på 20 tdr. htk. var så godt som øde og blev fæstet til en hus
mand for senere at blive delt.
I 1737 kom der endelig bedre tider for Bøstrup. Overauditør
Joachim Barner Paasche (1703 - 68), tidligere forpagter af Jægerspris,
købte godset for 14.500 rdlr., det vil sige, at Urban Bruun ikke fik
noget for sin villighed. Godset udgjorde da 59^ td. htk. fri hoved
gårdstakst, 32 tdr. htk. ufri jord uden hoveri, Drøsselbjerg kirketiende
på 34 tdr. htk. og 307 tdr. htk. bøndergods. Man undres ved at høre,
at indtægten af alt dette kun udgjorde 140 rdlr., 40 tdr. rug, 134 tdr.
byg, 70 tdr. havre, 1 td. smør, 30 lam og 30 gæs.
Paasche var en mand, der havde magt over forholdene og forstod
at skabe ordnede tilstande. Han byggede en ny hovedbygning, der
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ifølge Pontoppidans Danske Atlas var »et corps de logis« af bindings
værk, men i øvrigt kender vi intet til dens udseende. I sine bestræbelser
for at afrunde godsets tilliggender gjorde Paasche, omend med lidet
heldigt resultat, brug af sine juridiske evner. Bøstrup ejede det halve
af Vaaseskov og af Herrestrup skov, d. v. s. bevoksningen, ikke grun
den. De Herrestrup bønder, der hørte under Kattrup, ødelagde sko
ven ved deres kreaturers afgræsning. For at få ret til at indhegne sine
områder procederede Paasche da overfor godsejer Kraft på Kattrup.
Han tabte den kostbare proces med glans og måtte endvidere bøde
for unødig trætte. Man kan dog næppe opfatte udfaldet som et tegn
på svigtende juridiske kundskaber hos Paasche, der 1755 blev general
auditør. Efter hans død købte hans enke Christiane Buchhalf godset
ved auktion i 1769 for 34.050 rdlr. Der var da 59^ td.htk. hoved
gårdsjord, 443 tdr. htk. bøndergods og 46 tdr. htk. kirkegods. Paasche
havde således øget godset med 116 tdr. htk., og indtægten var steget
med 213 rdlr. kurant. Samtidig var naturalydelserne forøget med
20 tdr. rug, 60 tdr. byg, 13 tdr. havre, 5 lam, 5 gæs og 3 snese æg.
Derimod var den ene tønde smør forsvundet.
I 1778 købte kammerråd Laurids Svitzer Bøstrup. Købesummen er
ukendt. Denne dygtige ejer foretog en mængde magelæg og køb, uden
at hartkornet ændredes ret meget, oprettede en del gårde af »øde«
jord, f. eks. Drøsselbjerg Strandgaarde (Venemosen), og sled straks
fra første færd ivrigt med ophævelse af fællesskabet og iværksættelse
af udskiftningen. Til trods herfor var godsets tilstand mådelig, da
Svitzer solgte i 1791. Køberen i 1791 var justitsråd Hans Georg Faith
(1751 - 95). Han gav 55.000 rdlr., deraf 25.500 rdlr. kontant. Udskift
ningen blev fortsat, og han indførte noget nyt ved at fritage bønderne
for landgilde, når de blot udførte hoveriet ordentligt. Han fik da også
et smukt eftermæle. En måned efter Faiths død solgte hans enke
gården til kaptajn, senere justitsråd, Jan Ch. van Deurs (1773 - 1829)
for 89.000 rdlr., hvoraf de 18.000 kontant, mens onklen, Jac. Fr.
van Deurs til Aggersvold, var kautionist for resten. Den nye ejer
fik et brydsomt arbejde og måtte føre flere processer, fordi formerne
ikke var overholdt ved tidligere handeler. Desuden var bøndernes
tænkemåde ændret ved landboreformerne, så de følte sig mere, og
samtidig var deres økonomiske forhold slette. Han begyndte med at
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bygge 12 huse med 5 tdr. Id. hver for at skaffe ny arbejdskraft. I
1800 opførte han den statelige hovedbygning i nyklassisk stil, af sten
fra eget teglværk, med sidefløje af bindingsværk. Enge og moser blev
kultiverede, og 1803 var arealet 733 tdr. Id., hvoraf 470 under plov,
245 eng og 19 have og gård. I 1805 købte van Deurs »grundene« i
Bøstrups skove, Vaaseskov og Karsholt. De udgjorde 126 tdr. Id.,
som kvæget havde afgræsset i århundreder. Foruden den ny hoved
bygning har van Deurs opført portlængen »Slyngelsborg«, mejeri længen og hestestalde samt udført store jordforbedringsarbejder.
Tre år efter mandens død solgte enken Anna Dorothea van Deurs
godset til sønnen Emil van Deurs. Det havde nu omtrent samme om
fang, som da Svitzer skødede til Faith, men indtægterne var steget
meget. Emil van Deurs var gift med Oline, født Agier. I deres tid
blev 6 gårde lagt sammen til én, Strandgaarden, Bildsøen blev ud
tørret, hvorved der indvandtes 50 tdr. Id., og endelig afskaffedes
hoveriet helt. Efter mandens død sad Oline van Deurs som ejer til
1843, da hun giftede sig. I dette år blev Bøstrup ved auktionen over139
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taget underhånden af Emils broder, Herman Eduard van Deurs
(1807 - 68), der senere blev hofjægermester. Købesummen var 235.000
rdlr. Avlingen var bortforpagtet for 8000 rdlr., og de øvrige godsind
tægter i penge udgjorde 1964 rdlr., i f. eks. byg 1572 tdr.
Van Deurs enke, Jeannette, f. Larpent de Trepian, skødede tre år
efter mandens død godset til Julius Valentiner (1850- 1915), i hvis
tid mejeridriften blev moderniseret. Denne ejer, der ikke var land
mand af naturel, tog senere juridisk eksamen på 2^ år og blev
bankdirektør. I 1880 solgte han Bøstrup for 750.000 kr. til apoteker,
senere etatsråd Christian Ditlev Ammentorp Hansen (1843 - 1916),
der især er kendt for sin opfindelse af en holdbar og ensartet vir
kende osteløbe i 1874. Denne opfindelse gjorde ham både berømt og
rig. 1919 afstod dødsboet efter etatsråd Hansen Bøstrup til dennes
søn, hofjægermester Ejnar Hansen, der i 1931 også overtog Mullerup.
Etatsråd Hansen havde i 1881 ændret hovedbygningen ved arkitekt
C. Abrahams, idet der til gården blev bygget et firkantet tårn med
kuppel og lanterne (nedrevet 1921). Mod haven opførtes en midtri salit med tympanon i højde med hustagryggen i to etager og med fire
halvsøjler. En terrasse med dobbelttrappe fører ned til den skønne
have. Ejnar Hansen afstod 1950 Bøstrup til sine tre sønner, brødrene
Bernhoft, der har oprettet I/S Bødstrup Hovedgaard. Arealet er nu
652 tdr. Id. under plov og 230 tdr. eng, have og gård.
AAGE VALENTINER
EJERE
1660 Henrik Müller
1689 Anna Cathrine Bartholin
Else Ventin
1737 J. B. Paasche

1778
1791
1795
1871
1880

Lauritz Svitzer
H. C. Faith
J. Ch. v. Deurs
J. Valentiner
Chr. D. Ammentorp Hansen

1950 Brødrene Bernhoft

BYGNINGER

Lerklinede, stråtækte
bindingsværksbygninger
Ny hovedbygning af
bindingsværk

1800 Nuværende hovedbygning

1881 Midtrisalit opført og firkantet
tårn tilføjet ved C. Abrahams
1921 Tårnet nedrevet

Kragerup, set fra syd (fot. Bernild).

Kragerup
Ørslev sogn, Løve herred, Holbæk amt
Øst for Tissø rejser sig et højt bakkedrag. På dettes sydlige hæld ned
mod Tude Å ligger Kragerup. En vid slette breder sig syd for gården
og åbner et langt udsyn til Slagelse og skovlandet øst derfor. Lande
vejen Slagelse-Nykøbing løber gennem gården, idet hovedbygningen
ligger vest, avlsbygningerne øst for den.
Ved landevejen lå i middelalderen en landsby, Kracætorp kaldes
den i overleveringen. Ved landsbyen lå en hovedgård; som så ofte
i middelalderen træffer vi her herregård og landsby i nær forbindelse.
Den første ejer af hovedgården i Kragerup, vi kender, er Matheus
Taa, som nævnes 1327 og 1341. Fra 1356 til 1376 er den i Jens Nielsen
Nebs besiddelse. Derefter indtræffer det i middelalderen ganske al
mindelige fænomen, at gården ejes af flere i fællesskab. 1381 nævnes
Jens Nebs svigersøn, Hartvig Bryske, til Kragerup, 1399 hans søn
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Henrik Jensen Neb. Hartvig Bryske havde tre døtre, hvis mænd for
modentlig har fået parter i gården, men andre slægter får også del
i den, bl. a. slægten Gyrsting, hvis berømte repræsentant, Flensborgs
tapre forsvarer 1427 og 1431, Morten Jensen Gyrsting, nævnes til
Kragerup 1445. Hans sønner, Folmer og Oluf Mortensen, får efter
ham del i gården sammen med Claus Bryske og Eskil Gøye. Folmer
Mortensen døde i ung alder. 1466 er der forligsmøde mellem hans
enke fru Jytte og Oluf Mortensen. Johan Oxe optræder som mægler
og køber ved samme lejlighed fru Jyttes part i Kragerup.
1479 lykkedes det Oluf Mortensen ved et mageskifte at erhverve
den part i gården, Kirstine Hartvigsdatter gift med Christian Rud be
sad. I de følgende år førtes der stadig sager for Løve herredsting om
ejendomsret til og arveskifter vedrørende Kragerup. Christian Ruds
søn Johan Rud synes at have hævdet ret til en part i gården. Jørgen
Rud til Vedbygaard kræver ligeledes en andel i den. De mange sagers
udfald er ikke overleveret, men tid efter anden synes Oluf Mortensen
at være blevet eneejer af gården. Hans datter Anne bringer den til sin
ægtefælle Peder Skram, som 1533 solgte den til Ove Lunge.
Kragerup går derefter over til slægten Ulfeldt, idet Ove Lunges
datter Dorte blev gift med Claus Eggertsen UIfeldt, og denne efterlod
gården til sønnen Eggert Ulfeldt.
Vi kender kun lidt til gårdens historie i denne tid, men om Eggert
Ulfeldt findes dog et par vidnesbyrd. På selve gården står et stort
ottekantet stenbord med Eggert Ulfeldts og hans hustru Elisabeth
Galdes våbener udhuggede i pladen; foruden våbenerne er adskillige
spil udhuggede i denne. I Ørslev kirke er der en ligsten over Eggert
Ulfeldt indsat i kirkemuren.
Efter Eggert Ulfeldts død 1583 giftede enken sig med Jørgen Friis
til Krastrup, som 1610 overdrog gården til sin søn af første ægteskab,
Christen Friis. Christen Friis’ ejertid indledte en ny epoke i Kragerups
historie; han blev desuden den af gårdens ejere, der tydeligst har
indskrevet sit navn i Danmarkshistorien.
Christen Friis var født 1581. Efter nogen tids skolegang i Sorø
rejste han efter tidens skik til udlandet. Han besøgte først Tyskland,
hvor han studerede ved universiteterne i Marburg og Strassburg.
Senere rejste han til Frankrig og Italien, her opholdt han sig i længere
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tid ved det berømte universitet i Padova, hvor hans studier især skal
have omfattet sprog »eftersom han af Naturen havde en meget stor
Lyst af adskillige Tungemaal endog paa hans Alderdom, hvorudover
han sig og en rig og stor Videnskab ikke alene udi de, som udi vores
kristelige Verdens Part, som kaldes Europa, brugelige ere, meden
ogsaa i den fornemste asiatiske, sig forhvervede« (Jesper Brochmands
ligprædiken).
Efter hjemkomsten kom han ind i hoftjenesten; senere deltog han
i Kalmarkrigen og blev guvernør over det erobrede Øland. Efter
krigen fik han Roskildegaards len, siden Københavns Slot, og 1616
blev han udnævnt til rigens råd og kongens kansler. Da hovmester
embedet i denne tid stod ubesat, var Christen Friis dermed rigets
øverste embedsmand. Hans indsats kom især til at ligge på undervis
ningens og åndslivets områder. I indenrigspolitikken fulgte han Chri143
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stian IV i dennes kraftige handels- og købstadspolitik, og han støt
tede de ganske vist forgæves forsøg på landboreformer, tiden kunne
opvise. I udenrigspolitikken kunne han ikke følge kongens stærke
aktivisme. Han ville fred med Sverige og Holland og tilbageholden
hed i Tyskland, men han havde ikke kraft nok til at holde kongens
iver i tømme. Med sin forsigtighed nåede han blot at irritere kongen.
De store offentlige hverv fik ikke Christen Friis til at forsømme
Kragerups interesser. Tværtimod, det blev ham, der skaffede gården
dens store tilliggender. Talrige gulnede dokumenter i Kragerups
arkiv beretter om den energiske virksomhed, han udfoldede for at
udvide og afrunde godset.
1616 synes han ikke at være kommet i besiddelse af stort andet end
selve hovedgården, men snart begynder han at erhverve bøndergods i
de nærliggende landsbyer. 1615 køber han af Jørgen Friis seks gårde
i Kragerup by. Året efter køber han af Karen Pax til Eriksholm gods
i Knudstrup og Gierslev. 1618 får han Knud Gyldenstjernes ejen
domme i Løve herred. 1620 erhvervedes 4 gårde i Skjellebjerg sogn
samt Skjellebjerg kirkes skov og jorder ved et mageskifte med kongen,
1625 en gård i Reerslev fra Eske Brok. Året efter yderligere en gård i
samme by og to gårde i Knudstrup. Endnu 1627 fortsætter han med
udvidelserne, han får gods i Ørslev og Ørslev kirke og endnu nogle
gårde i Knudstrup og Atterup. Ved denne energiske virksomhed blev
Kragerup et gods med betydelige og vel afrundede tilliggender. Ved
gården lod Christen Friis opføre en hovedbygning med tre fløje,
hvoraf syd- og nordfløjen endnu er bevarede. Bygningen var omgivet
med grave, over graven førte en vindebro.
Efter Christen Friis’ død 1639 sad enken Barbara Wittrup med går
den til 1653. Den gik derefter over til sønnen Hans Friis, der havde
rejst i udlandet og deltaget i forskellige ambassader i årene 1643 - 45.
Han følte sig dog ikke stærkere knyttet til den, idet han allerede
1656 solgte den til Frederik Urne på Bregentved. Heller ikke denne
fik nogen lang ejertid, da han døde 1658, hvorefter Kragerup gik
over til Frederik Urnes svigersøn, Ove Juul.
Ove Juul var blandt dem af den gamle adel, som bedst formåede
at tilpasse sig til det nye enevældige regime. Han synes i det hele
taget altid at have haft en vis evne til at rede sig ud af vanskelig144
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heder, og han forstod på en heldig måde at afgøre, hvorvidt det
skulle ske ved at sætte hårdt mod hårdt, eller ved behændigt at bøje
af for overmagten. Efter Griffenfelds fald nåede han så vidt som til
at blive vicekansler. Efter hans død 1686 overtog sønnen Christian
Juul gården.
Efter den nye matrikel, der blev udarbejdet i 1680’erne, havde
Kragerup hovedgård et tilliggende på 49 tdr. htk. i ager og eng og
1 td. i skovskyld. Dens årlige udsæd opgives at være 133 tdr. På
gården høstes 157 læs hø, og der er græsning til 225 høveder. På
baggrund af disse oplysninger synes besætningen, der ifølge kvæg
tællingen fandtes på gården 1682, meget lille, idet den kun bestod af
8 heste, 14 køer, 10 stk. ungkvæg, 15 stude og 42 svin og får.
Christian Juul skødede 1687 gården til sin søster Mette Marie, som
giftede sig med fogeden på gården Povl Pedersen Lerskov. Denne
døde efter få års forløb, i 1692. Mette Marie Juul beholdt selv gården
til 1705, da hun solgte den til postforvalter Jacob Lerche. Denne tog
sig med stor iver af gårdens drift og indførte mangehånde forbed
ringer, bl. a. lod han nye avlsbygninger opføre.
Dette fremgår af en beskrivelse over gården, da den 1722 efter
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Jacob Lerches død blev stillet til offentlig auktion. Beskrivelsen lyder
som følger: »Kragerup Hovedgaard beliggende udi Sjælland, i Løve
Herred, er en ældgammel adelig Sædegaard fri for Reluition. I sin
Bygning er Borggaarden tre grundmurede Fløje, 2 Etager høj med
gravede Kældre, Pumpe og Brøndvand, en Lyst- og en Frugthave
vel indrettet er omringet med en bred Grav. Ladegaarden er for faa
Aar siden opbygt af Egetømmer med murede Vægge. Ved den er en
Have med Fiskeparker. Uden omkring Gaarden er en lille Lund.
Til Gaarden er 3 Marker, hvoraf de to aarlig saas, den tredie hviler
og omskiftes som sædvanlig. Desforuden 2 Enemærker Rugskov og
Grønskov kaldet, hvor ungefær kan græsses 120 Høveder, foruden
32 Høveders Græsning og 6 Fjorkalve, som Sognepræsten udi Ørslev
af gammel Tid har Rettighed til udi Grønskoven. I Gaardens Marker
kan græsses 50 Høveder. Desforuden i Nyrup 3 Marker, som er ind
hegnet. To saas, den tredie ligger til Græsning, hvorudi 60 Høveder
Kælder (fot. Bernild).
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kan græsses og bliver fede at sælge før Michaelis. Disse svarer kon
gelige Skatter og Præsten betales sin Korntiende af dem. Bønderne
pløjer, høster og saar til Nyrup Marker ligesom de øvrige. Til Gaarden kan avles 7 - 900 Læs Hø og der kan fodres 200 Køer foruden
Heste, Hopper, Faar og Svin. Til Gaarden ligger 463 Tdr. Hartkorn
Bøndergods, og 48 Bønder gør Hoveri til den.«
Efter denne beskrivelse at dømme synes landbruget at være ble
vet stærkt udvidet siden 1682, formentlig ved tilkøb af gods i Knudstrup, Reerslev og Gierslev. Gården blev ved auktion tilstået rådmand
Andreas Lauersen Fogh for 25.500 rdl. Andreas Fogh var søn af
en københavnsk borgmester og havde under Den store nordiske
Krig været regimentskvartermester. Han var i flere henseender en
driftig mand. I landbruget viste han stor reformiver. Han moderni
serede gårdens drift, og der siges, at han var den første, der dyrkede
kartofler på Sjælland. 1749 fik han privilegium på at oprette en uld
fabrik ved Kragerup. Året efter erkendte Land-, Oeconomi- og Kommercekollegiet, at der var gjort en god begyndelse med fabrikken, og
1760 hedder det i en skrivelse, at kollegiet har erfaret, hvorledes
fabrikken ved flid og omsorg stadig tiltager. Desuden lod han ved
gården indrette et stort ferskvandsfiskerianlæg.
Andreas Fogh døde 1762, han efterlod 3 sønner og 2 døtre. Sønnen
Lars Fogh fik gården tilskødet af sine søskende, men han døde 1764,
og samtidig døde en anden af brødrene, Povl Fogh. Den tredie bro
der Clemens Fogh fik derefter Kragerup i sameje med sine søstre.
Den ene af disse, Christine Fogh, ejede gården nogle år efter brode
rens død 1794, men 1797 solgte hun den til kammerråd Peder Bech.
I skødet opgives Kragerups tilliggende at være: 49 tdr. htk. i ager og
eng og 1 td. skovskyld i fri hovedgårdstakst. Desuden lå under
hovedgården 34 tdr. ufrit gods. De til gården liggende tiender ud
gjorde 82 tdr. Det tilhørende bøndergods var på 301 tdr. htk. i ager
og eng og 5J^ tdr. skovskyld. I årligt landgilde ydedes til gården:
568 rdl. 12 sk., 36 tdr. rug, og 199 tdr. byg samt forskellige småredsler.
Peder Bechs ejertid blev kun kort. Efter tre års forløb solgtes iflg.
købekontrakt af 1801 gården til kammerråd Jens Kraft Dinesen for
165.000 rdl. kurant, en særdeles smuk gevinst. Siden da har Kragerup
uafbrudt været i slægten Dinesens eje.
10*
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Jens Kraft Dinesen var født 1768 på Gyldenholm som søn af justits
råd Anders Dinesen. Han tog dansk juridisk eksamen og overtog Gyl
denholm 1793. Kort efter blev han udnævnt til landvæsenskommissær
for Sorø og Korsør amter; samtidig blev han kammerråd. Der var
imidlertid sket det betydningsfulde, at landsbyen Kragerup var blevet
udskiftet og udflyttet. Jens Kraft Dinesen blev 1812 udnævnt til
justitsråd. Han døde 1827.
Kragerup gik derefter over til hans søn, Anders Didrich Dinesen,
der var født 1798, og som havde taget juridisk embedseksamen 1820
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og derefter i nogle år været kopist i Københavns politiret. 1838 -40
lod han hovedbygningens sidefløje ombygge. Anders Didrich Dine
sen, der 1834 var blevet udnævnt til justitsråd, døde 1840. Hans enke,
Sophie Jacobine Dinesen, f. de Neergaard, overtog godsets admini
stration, som hun ledede med stor dygtighed og energi. Hjemme ved
gården lod hun i årene 1842 - 43 de gamle bindingsværks avlsbyg
ninger nedbryde og erstattede dem med solide grundmurede bygninger.
Hoveriet blev afløst og en del af bondegodset frasolgt til selveje. Den
derved opnåede ret til at fritage 4 - 5 bøndergårde udnyttedes til i
forbindelse med de to enemærker Rugskoven og Grønskoven 1854 at
oprette avlsgården Rugskov.
Sophie Dinesen døde 1857 i en alder af 47 år. Hendes ældste søn,
Jens Kraft Jacob Sophus Dinesen, blev derefter ejer af Kragerup,
som han ejede i treoghalvtredsinstyve år indtil sin død 1910. I denne
lange årrække administrerede han det store og omfattende gods med
stor dygtighed, og han stod den ganske tid i et udmærket forhold til
sine mange fæstere og forpagtere. Blandt egnens befolkning vandt
han sig ved sin jævne færd mange venner; blandt disse var pastor
Vilhelm Bech i Ørslev.
Som tidligere nævnt havde sognepræsten i Ørslev græsningsret over
et udstrakt areal mellem Kragerups marker. Tidligere ejere havde
gennem proces søgt at hævde ejendomsret til de pågældende jorder,
men forgæves. Nu kom det til en fredelig overenskomst mellem præ
stegården og Kragerup, efter hvilken Dinesen købte det pågældende
areal, der var på ca. 100 tdr. Id. Arealet blev for en del tilplantet i
tilknytning til Børlunde skov. Resten af skoven fik samtidig sine
grænser regulerede; således blev adskillige spredte skovholme sam
menplantede med denne.
Da Kragerups avlsbygninger nedbrændte i 1892, blev de nye grund
murede bygninger opført øst for landevejen. Tid efter anden blev der
bygget en del nye arbejderboliger, og enkelte andre byggearbejder
blev udført. Avlsgårdene var i en årrække bortforpagtede, ligeså
mejeriet, der var bekendt for fremstilling af en række særdeles fine
ostesorter. Sophus Dinesen havde 1880 ægtet Alvilde Dinesen, der
var enke efter hans yngre broder Johan Ulrik Peter Vilhelm Dinesen.
1859 var han blevet udnævnt til jægermester og 1908 til kammerherre.
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1910 døde han efter gennem de mange år at have været en flittig og
dygtig administrator, der havde evnet at holde det store gods samlet.
Hans hustrus ældste søn af første ægteskab, Jens Kraft Dinesen,
der allerede i en længere årrække havde haft avlsgårdene i forpagt
ning, overtog godset efter ham. Han ledede gårdens drift med megen
interesse, bl. a. oparbejdede han gode heste- og kvægbesætninger.
Dinesen havde taget eksamen som forstkandidat og var 1890 blevet
udnævnt til jagtjunker. Nordvest for gården tilkøbte han et areal på
75 tdr. Id., hvorved en heldig arrondering blev opnået; en del af dette
areal blev henlagt til beplantning, som dog først fuldførtes efter hans
død. Hovedbygningen blev i hans ejertid restaureret, haven blev om
lagt og drivhuse opført. Han var gift med Laura la Cour.
Ved jagtjunker Dinesens død 1916 overtog hans broder, hofjæger
mester Axel Wilhelm Dinesen, godset, som han sammen med sine
øvrige ejendomme, Skørringe samt GI. og Ny Viffertsholm, admini
strerede med stor dygtighed. Under Første Verdenskrig blev som
følge af forholdene ingen større arbejder udført; men senere be
gyndte en omfattende byggevirksomhed. To funktionærboliger og
flere arbejderhuse blev opførte, og på de bortforpagtede ejendomme
byggedes adskilligt. Desuden blev Ørslev kirke gennemgående restau
reret og kirkegården udvidet. Tilplantningen af de ovenfor nævnte
arealer fortsattes, ligesom yderligere et areal på 12 tdr. Id. nord for
gården blev tilplantet. I skovene indførtes rationel vildtpleje.
Som følge af loven af 1919 om fæsteejendommes overgang til
selveje, måtte størstedelen af det fæstegods, der endnu lå til Kragerup
bortsælges. Ialt blev afleveret mod ringe erstatning 52 større og min
dre ejendomme med et samlet tilliggende af ca. 1125 tdr. Id. og 105
tdr. htk. Dog lykkedes det ved hjælp af opsparet frihartkorn at be
holde 12 ejendomme, hvis beliggenhed gjorde afhændelsen af dem
lidet ønskelig. De mindre ejendomme, som ikke omfattedes af loven,
frasolgtes ikke. Syd for gården mod Tude Å lå store engarealer,
hvori adskillige lodsejere havde part. Ved køb og magelæg lykkedes
det nu at få disse sammenlagt og taget ind under gården.
Hofjægermester Dinesen døde 1932 og er begravet på Ørslev kirke
gård, hvor samtlige tidligere afdøde medlemmer af familien har
gravsted. Ida Dinesen, født van Deurs, ejede Kragerup indtil 1939,
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i hvilket tidsrum adskillige andre udvidelser fandt sted, bl. a. købtes
en gård ved Slagelse landevej. Flere nye avlsbygninger opførtes såvel
ved Kragerup som ved Rugskov.
Herefter overtog hendes ældste søn, hofjægermester Jørgen Eigil
Wiffert Dinesen, som havde haft gårdene i forpagtning siden 1922,
ejendommen. Under dennes forpagter- og ejertid er adskillige om
fattende grundforbedringsarbejder gennemført. De erhvervede eng
arealer var kun af ringe værdi, grundet på dårlige afvandingsforhold,
men efter en regulering af Tude Å blev det muligt at få engene
drænet og taget under kultur, hvorved de blev forvandlet til særdeles
gode græsgange. 1940 blev al agerjord påny merglet. Gårdens drift
blev moderniseret, og kvæg- og hestebesætningerne er af høj kvalitet,
for en del bestående af værdifulde avlsdyr. I skovene er desuden i
de senere år udført betydelige kultiveringsarbejder, og der er fortsat
med forbedringer og nyopførelser ved godsets bygninger.
1958-59 overgik 8 forpagtergårde og huse til selveje, mens et areal
afleveredes til jordlovsudvalget som tillægsjord. Ialt blev afgivet ca.
100 tdr. Id. Samtidig med man 1960 - 61 efter en brand genopbyggede
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avlsgården, benyttede ejeren lejligheden til at rationalisere driften,
således at man koncentrerede svineholdet på Kragerup og kvægholdet
på Rugskov. I juli 1963 overtog den ældste søn, løjtnant Erik S.
Dinesen Kragerup, efter at have haft landbruget i forpagtning siden
1960. Samlet tilliggende er 1724 tdr. Id., deraf 245 tdr. Id. skov.
Omgivet af sine vide, veldrevne marker, af den smukke have og
skov ligger den gamle gård i dag, hvor den har ligget gennem århun
dreder, og hvor voldgravene leder tanken hen til Christen Friis’ og
Ove Juuls dage. I hovedbygningen vidner en række smukke, pietets
fuldt bevarede interiører om slægten Dinesens lange tilknytning til
gården. Blandt de talrige gamle malerier findes portrætter af godsets
ejere fra Anders Didrich Dinesens tid til vore dage. Størstedelen af
de omfattende besiddelser i omegnens landsbyer er nu frasolgte.
Gamle minder er i dag forbundet med dygtigt nutidigt virke på den
smukke gård.
GUNNAR OLSEN

EJERE

1327 Matheus Jacobsen Taa
1356 Jens Nielsen Neb
1445 Morten Jensen Gyrsting
Peder Skram
1533 O. Lunge
Claus Ulfeldt
1583 Jørgen Friis
1610 Christen Friis

1656
1658
1705
1722
1797
1801

Fr. Urne
Ove Juul
Jac. Lerche
Andr. L. Fogh
P. Bech
Jens Kraft Dinesen

BYGNINGER

1627 Trefløjet hovedbygning hvoraf
nord- og sydfløjen med kælder
delvis består

Avlsbygninger af bindingsværk

1802 Nuværende midtfløj opført
1838-40 Sidefløjene ombygget
1842-43 Nye avlsbygninger
1892 Avlsgården brændt og genop
ført
1920 Hovedbygningen restaureret
ved Jens Ingwersen

Aagaard, set fra nordøst (fot. Bernild).

Aagaard
Gørlev sogn, Løve herred, Holbæk amt
Halleby Å, der nu kun er en linie på kortet, viser i sit bugtede løb
det eneste levn af den mægtige smeltevandsflod, der fordum fra
Sjællands midte løb mod nordvest, til den af de høje bakker syd
for Skarresø blev vist ned gennem det, der nu er Åmosen og Tissø og
derfra ud mod Bæltet. Her hedder det øde kystlandskab den dag i dag
»Osen«, et gammeldansk ord, som betyder åens delta. Det er en geo
logisk og historisk højst interessant egn med mange oldtidsminder.
Tæt syd for åens udløb fra Tissø og lidt nord for Gørlev ligger
Aagaard, lunt omgivet af sin store smukke have og skoven. Gennem
haven løber Helsinge Å, en biflod til Halleby Å. Den får sin vand
masse fra Gørlev og Aagaard enge, der begge i tidligere tider var
søer. Landsbyen Gørlev ejedes i det meste af 14. århundrede af slæg
ten Sparre. I 1318 skrev en Peder Jacobsen af denne slægt sig til
Grelæuæ, og 1366 nævnes Mogens Pedersen af Gerløffuæ.
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I tiden til op mod år 1600 lå der her ved Halleby A to nabogårde,
som hed Aagaardene. De blev forenede, og i 1605 fik den vestligste
et stuehus, som nu udgør en del af Aagaards sydlige fløj. Det var
begyndelsen til den nuværende enetages trefløjede hovedbygning,
hvis tilblivelse vi kan følge gennem godt 300 år. Midterfløjens mel
lemste del ombyggedes 1907. Dennes sydlige forlængelse, som slutter
sig til det nævnte egebindingsværks stuehus fra 1605, stammer fra
1645, den nordlige er opført 1810. For at fuldstændiggøre det har
moniske og symmetriske indtryk blev der i 1911 tilføjet en nordre
sidefløj. Det hele hovedbygningsanlæg er teglhængt og passer for
trinligt ind i det smukke sjællandske landskab. Det gælder også avls
gårdens længer, der er tækket med strå. Den blev nyopført efter en
brand i 1860erne og er væsentlig samlet om et meget stort rektangu
lært gårdsrum. — Hovedgård blev godset først efter 1660, da rente
mester Henrik Muller oprettede en sådan af krongods, han havde
modtaget som erstatning for lån og leverancer, der var ydet staten
under svenskekrigene 1657 - 60. Samtidig oprettede han Lejregaard,
senere Ledreborg, af ca. 2000 tdr. htk. i Roskilde len. Disse to ejen
domme og andet gods skænkede han til sin datter Drude.
Henrik Muller, som blev en af datidens største jorddrotter, be
gyndte som Christian IV’s kammersekretær, avancerede så til generaltoldforvalter, storhandelsmand og fabrikant. I København byggede
han pakhuse ved Børsen og det prægtige Boldhus. Han var på mange
måder en stor dygtighed, men skadede både staten og sig selv ved
svindlerier og spekulationer. Dog bør han huskes for, at han 1660
på dygtig vis støttede Københavns borgerskab i kampen for dets
privilegier. Han endte sine dage i 1692 som godsejer på sin gård
Lønborggaard ved Skern. Når han flere steder på sine gamle dage
skildres som en fattig mand, må dette tages med største forbehold,
men af hans mægtige formue var hovedparten gået tabt ved speku
lationerne.
Drude Muller var gift med Thomas Fincke (1632-77), en dygtig
mand af gammel sønderjysk adel, om hvem Joachim Wielandt skrev
i 1674, at det var ufornødent at »adle« ham i 1674. Slægten var
meget rig og kunne sende sine sønner på studierejser til udlandet, og
100 år igennem besatte den mange professor-embeder ved Køben154
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havns universitet. Både Thomas og hans broder Johannes Fincke
studerede ved flere udenlandske universiteter. En af dem, hvem ved
man ikke, færdedes således i Venezia sammen med den unge Peder
Schumacher. Efter hjemkomsten gik han embedsvejen, og i 1676 ud
nævntes han til kancelliråd og amtmand på Bornholm. Fincke var
mellem Griffenfelds dommere dette år, og overtroen fik derfor travlt,
da hans hest 1677 stejlede med ham i Hammershus borggaard, og
han dræbtes i faldet.
Sønnen, marinekaptajn Henrik Fincke, arvede Aagaard, Lejregaard
og andet gods. Efter hans død i 1705 solgte enken Karen Gylden
sparre, der døde 1711, Lejregaard til fru Mette Reedtz for 13.000 rdl.
Aagaard blev i 1719 tilskødet kancelliråd R. Mel vin, som var gift
med Jacobine Cathrine Fincke. Der hørte da til hovedgården 60 tdr.
htk., og bøndergodset udgjorde 47}^ tdr. htk. 1721 blev den solgt til
konferensråd Lars Benzon (1687 - 1741), som i forvejen ejede Gjeddesdal og Kornerup. Han solgte 1725 godset til sin broder, den senere
statholder i Norge Jacob Benzon (1688 - 1775). Denne, der var kendt
som en hovedrig, men meget påholdende pebersvend, blev i 1771
afskediget fra statholderembedet af Struensee. Suhm skrev om ham:
»Vel har han aldrig udrettet store Ting til Norges Bedste, men han
har holdt Landet i en jævn, rolig Gang og afværget meget ondt«. 1731
købtes Aagaard af konferensråd Peder Benzon, og ved auktion efter
dennes død blev den i 1737 solgt til generalprokurør Peder Scavenius
for 18.000 rdl., men han døde kort efter, og skødet blev udstedt til
hans enke Helene Benzon, der 1753 solgte ejendommen for 40.000
rdl. til købmand i Trondhjem, kommerceråd William Hammond, der
1763 solgte Aagaard til kommerceråd Hans Lindholm. Denne afhæn
dede 1781 ejendommen til Christian Linddam, der kun beholdt den
til 1787, hvor kaptajn P. F. Mourier købte Aagaard for 70.000 rdl.
Dygtig og energisk som han var, forbedrede han gårdens drift og til
købte Søgaard vest for engen »Gørløv Sø«. 1796 fik han 112.000 rdl.
for ejendommen af kancellisekretær Iver Quistgaard. 1803 købte kam
merherre Bjelke og grev Joachim Moltke sammen Aagaard, men
videresolgte året efter til grev Carl Emil Moltke, der 1837 købte Nør
ager og andet gods. Denne er især kendt som diplomat. Fra 1815-20
var han gesandt i Haag og fra 1820- 32 i London. Sidstnævnte år
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trak han sig tilbage til Aagaard uden dog derfor at opgive interessen
for offentlige anliggender. Han var blandt andet medlem af stænder
forsamlingen i Roskilde fra 1835 -46. Da han døde i 1858, lagde
arvingerne bøndergodset ind under Nørager, mens Aagaard, Søgaard,
en del huse samt Gørlev og Helsinge kirker i 1865 blev skødet til
J. Helle man fra Rumohrsgaard på Als. Efter dennes død i 1899 blev
godset i 1900 købt af svigersønnen, Johannes Olsen. Hans enke bortforpagtede senere ejendommen til sin søn Johan Helleman Olsen,
som endelig i 1911 købte den for 519.000 kr. Besætningen var i for
vejen hans ejendom. Kirkerne er nu overgået til selveje.
Ved år 1900 var gårdens areal på ca. 730 tdr. Id., deraf ager 591,
eng 86, vurderet til 81 tdr. htk. Arealet er nu på ca. 760 tdr. Id., deraf
er ca. 600 under plov, og 100 tdr. er eng.

AAGE VALENTINER
EJERE

BYGNINGER

1605 Sydfløjen opført
1645 Midtfløjens sydlige del opført
1660 Henrik Müller
1711 Mette Reedtz
1719 R. Melvin
1721 Lars Benzon
1753 William Hammond
1763 - 87 Forskellige ejere
1787 P. F. Mourier
1797 -1804 Forskellige ejere
1804 C. E. Moltke

1810 Midtfløjens nordre del opført

1865 J. Helleman
1907 Midtfløjens mellemste del om
bygget
1911 Nordre sidefløj opført

Sæbygaard, set fra vest (fot. Bernild).

Sæbygaard
Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt
Undervejs nordfra, langs Tissøs østlige bred, glæder man sig over det
omgivende landskabs skønhed. Fra søen stiger terrænet ret stejlt mod
øst, dækket med skov og mark; fra Sæby kirke nede på stranden ses
gårdens hvide hovedbygning knejsende på toppen af et langstrakt
bakkedrag, der nederst ved den flade sø Bliden er skilt fra selve Tissø.
I ældre tid var hele egnen opfyldt af store egeskove, som Kingo i sit
digt »Karsten Atkes Farvel fra Løve Herred« i poetiske vendinger
lovpriser for deres rige vildtbestand; Esbern Snare, siger han, må
have ledt vel, før han fandt et sted så smukt som dette. Også senere
i dansk litteratur optræder Sæbygaard. Hvem har vel glemt Ingemanns
romantiske kapitel i »Valdemar Sejr« med den malende beskrivelse af
stedet, den spraglede gårdsfoged, tårnet og »den grønne Stue« og sidst,
men ikke mindst, den skønne fru Helene, Esbern Snares unge enke.
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Sæbygaard, set fra øst (fot. Bernild).

Vi ved intet om den ældste Sæbygaard, end ikke nøjagtigt, hvor
den har ligget; Saxo nævner ikke dette sted, og Huitfeldt anfører blot,
at Esbern Snare efter traditionen skal have bygget gården og i 1204
ynkeligt være kommet af dage, idet han faldt ned af en trappe og
ved foden af denne brød sin hals på en møllesten.
Sæbygaards historie er i de næste 175 år hyllet i fuldstændigt mørke ;
først fra det 14. århundredes sidste fjerdedel har man spredte, meget
sparsomme oplysninger. Ved den tid ejedes gården af Albert Peder
sen Brok (død 1376) til Magelund, nu Lykkesholm, hvis søster og
arving Ellen kort tid efter hans død overdrog en trediedel af Sæby
gaard foruden Sæby fang og andet tilliggende til dronning Margrete,
der gav Erik Pilemand godset i pant, men atter indløste det 1379 for
115 mark sølv, hvorpå Sæbygaard ejedes af kronen lige til 1664. En
retshandling fuldbyrdedes angående noget jordegods på gården 1408,
ved hvilken lejlighed dronningens kansler, Roskildebispen Peder Jen
sen Lodehat var tilstede.
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Atter et spring i gårdens historie på et halvthundred år. I et perga
mentbrev fra 1494 nævnes ridderen Jørgen Lauridsen Oxe i Sæby.
Antagelig har han ejet gården allerede før 1460, da hans søn Laurits
Jørgensen dør der og bliver begravet i Sæby kirke, hvor hans ligsten
endnu findes. Jørgen Oxe er den første i rækken af de 23 kendte lensmænd, der skiftede på Sæbygaard indtil enevældens indførelse. I en
fortegnelse fra 1523 over slotte, len og købstæder, som tilhørte kon
gens fadebur, nævnes, at »Sæbygaardt nu i flere Aar har ligget til
Kallundborg«, hvad den da også gjorde, så længe den var kongeligt
len, med undtagelse af korte perioder, 1596- 1604 og 1617, da den
var henlagt under Antvorskov. Blandt lensmændene her i 16. århun
drede kan nævnes Knud Pedersen Gyldenstierne, som 1539 fik Sæby
gaard i pant for et lån til kongen på 2000 mark. Han var i 1517
blevet fængslet som mistænkt for medskyld i Dyvekes død, men løs
lodes mod løfte om ikke tiere at vise sig for kongen; i 1525 blev
han lensmand på Kalundborg og 4 år senere medlem af rigsrådet.
Da Christiern II i 1549 blev overført fra Sønderborg Slot til Kalund
borg og her fik indtægten af lenet, blev det hans gamle fjende, som
skulle have opsyn med ham.
Om gårdens bygninger i 16. århundrede ved man så godt som intet;
ved et kgl. brev af 1592 får lensmanden ordre til at lade det kgl.
jagthus ved Kalundborg nedbryde og anvende på Sæbygaard, »hvor
der gøres Bygning nødvendig«. Denne reparation kan dog ikke være
særlig omfattende, thi i en synsforretning af 1623 beskrives gårdens
huse som meget brøstfældige, støttet udvendig og indvendig med stol
per. Fra samme år kendes et ejendommeligt forslag fra Christian IV
om indførelse af hoverifrihed for Sæbygaards bønder mod en penge
afgift. Planen kom dog ikke til udførelse; der kunne ikke opnås
enighed, da nogle af bønderne sad med store gårde og derfor ikke
kunne udrede den store kontante afgift. Af Christian IV’s lensmænd
her på godset skal kun omtales Christoffer Gøye (1584- 1652). Fra
sin fader, »den lystige« Mogens Gøye, der fra 1604- 15 havde været
lensmand her, havde han arvet Gunderslevholm og fik nu i 1646
livsbrev på Sæbygaard, som hans hustru Karen Gundesdatter Lange
efter hans død beholdt til 1658.
Ægteparret, som genrejste de forfaldne bygninger, satte sig et længe
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bevaret minde på gården i form af en kamin, der blev opmuret i
»fruerstuelængen«, og som foruden deres initialer bar kongens kronede
navnetræk samt indskriften: R. P. — Ignis et Aula — 1647. Kaminen
nævnes sidste gang i 1764. Enken havde ofte vanskeligheder med at
inddrive sine afgifter; af den sum, som indtægten af lenet var ansat
til i 1653, indbetaltes kun en ringe del.
Gårdens sidste lensmand var en borger, Henrik Müller (1609 - 92).
Han havde oprindelig været tolder i København og var kommet i
forbindelse med rigshofmesteren Corfitz Ulfeldt, som skaffede ham
ordrer på store leverancer til kronen, hvorved han tjente mange
penge. I 1658 fik han livsbrev på Sæbygaard, som han tillige med
andet krongods i Løve herred havde i pant for sine fordringer, for
endelig, 1664, at erhverve skøde på godset med alle herligheder. I be
gyndelsen af 1660’eme blev han rentemester og amtmand over Sæby
gaard og Kalundborg amter indtil 1671. Til at bestyre Sæbygaard
havde Henrik Müller en udmærket dygtig mand, fogeden Karsten
Atke, hans højre hånd. Dennes venskab med Kingo er velkendt fra
den tid, da den store salmedigter som huslærer på Vedbygaard under
viste fru Lene Ruds børn sammen med Karsten Atkes. Under sven
skekrigen fik Sæbygaards bygninger en ublid medfart, vinduer og
karme var sønderslået, og avlsbygningerne stod og svajede med store
huller i tagene; Karsten Atke lod 1661 skaderne udbedre. Da Henrik
Müller i 1679 som etatsråd fik sin afsked fra stats tjenesten, nedsattes
en kommission, der skulle behandle hans regnskaber. Revisionen
resulterede i en bøde og erstatning på 132.496 rdl., som måtte ud
redes ved salg af jordegods; Sæbygaard overtog en hovedkreditor,
den portugisiske, jødiske købmand, resident Manuel Texeira i 1682.
Herefter tog Henrik Müller ophold hos sin datter, Drude Thomas
Fincke’s på Ledreborg, hvor han boede til sin død. Texeira beholdt
gården til 1688, da han overdrog den til Henrik Müllers anden sviger
søn Johan Fincke (død 1708) til Skullerupholm; året efter fik Sæby
gaard privilegier og friheder som adelig sædegård. Døtrene Drude og
Sophie Fincke beholdt godset til 1719, da det solgtes på auktion.
Det højeste bud, 37.250 rdl., blev givet af stiftamtmand Frederik
Christian Adeler (1668 - 1726) til Dragsholm, en søn af søhelten Cort
Sivertsen Adeler; allerede året efter skødede han Sæbygaard med
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hovedgårdstakst 84 tdr. htk. til sin svigersøn Lars Benzon (1687 - 1741)
til Gjeddesdal og Hagestedgaard. Den ny ejer var i 1717 blevet depu
teret i generalkommissariatet for søetaten, hvis chef var greve Frede
rik Danneskiold-Samsøe. Samarbejdet mellem de to mænd var ikke
det bedste, og efter flere tvistigheder blev Benzon i 1738 afskediget
uden pension, hvorefter han trak sig tilbage til sine godser. Han tog
fast ophold på Sæbygaard, hvor han lod foretage større byggearbej
der. Om disse fortæller en indberetning fra 1743 ; »Borge- og Ladegaardens Biugninger er Bindingsværk teiglhengte og med Haugemuur,
undtagen Tærskeladen, som for faae Aar siden af Hr. Conferenceraad
Lars Benzon grundmuuret af nye er opbygt saavel som alt det andet
uden dend store Stuelænge, bestaaende af gammel og brøstfældig
Bindingsværk.« Sikkert nok har Lars Benzon også påtænkt en ny
hovedbygning, men er ved sin død blevet standset i byggeriet. Nu gik
gården over til hans eneste søn, hofjunker Niels Benzon (1724-61),
som da kun var 17 år gammel. Han arvede tillige Gjeddesdal, men
boede dog ikke på nogen af gårdene, idet hoftjenesten medførte hans
nærværelse i hovedstaden. Kopskattemandtalslisten 1743 anfører da
også, at der intet herskab bor på Sæbygaard. Hofjunkeren døde ugift;
godset blev solgt for 58.000 rdl. ved en offentlig auktion, afholdt på
Studiegaarden i København.
Køberen var en alderstegen dame, den 71-årige grevinde Sophie
Hedevig Levetzau (1690- 1775), enke efter generalløjtnant og blå
ridder greve Christian Frederik Levetzau (død 1756). Hun var datter
af greve Otto Rantzau til Asdal og havde tidligere været gift med
Ove Skeel (død 1723) til stamhuset Birkelse, hvor hun havde siddet
enke indtil 1735, da hun måtte fratræde majoratet ved indgåelsen af
det ny ægteskab. Som enke for anden gang beboede hun et af de fire
Amalienborg palæer, det tidligere residenspalæ, som hendes mand
lod opføre på den ham af Frederik V skænkede grund. Knud Lyhne
Rahbek, der i sin barndom boede i ejendommen på hjørnet af Amaliegade og Fredericiagade, og hvis moder havde været kammerpige
hos grevinden, fortæller i sine erindringer, at han havde megen mor
skab af at kigge ned i den Levetzau’ske have, der var så dårligt holdt,
at det var et mundheld der i nabolaget, at hendes højgrevelige nåde
spiste sin gartner hvert år, »da rigtignok det eneste Væsen, der i bog11 DSH 3
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stavelig Forstand syntes at tage sig noget af Haugen, var en islandsk
Bede, som hun hver Eftersommer lod tøjre der, for at slagte om
Vinteren.« Da Rahbeks moder skulle giftes, holdt hendes høje frue
brylluppet på en af sine gårde, velsagtens Sæbygaard, en fest ved
hvilken det gik temmelig vildt til, idet grevinden ustandselig nødte
gæsterne til at drikke, ja endog tvangsbeskænkede sin egen forvalter,
til han faldt bevidstløs om. Til at hjælpe sig med regnskaber o. lign,
havde grevinde Levetzau en protegé, kancellisekretær Engelke Godefroi de Løvenstierne (1729-72), en ung tysker, hvis borgerlige navn
var Reisz, og som havde fået sin opdragelse og uddannelse bekostet
af hende. I 1756 blev han adlet; da han døde som etatsråd, testamen
terede han hende alt, hvad han ejede.
Meget taler for, at det er grevinde Levetzau, der har ladet Sæbygaards nuværende hovedbygning opføre, antagelig i årene omkring
1770. I 1774 blev den optaget i brandassurancekassen og i den sted
fundne taksation benævnt som nyopført. Indtil da bestod gårdens byg
ninger af den gamle »fruerlænge« fra ca. 1647 samt af Lars Benzons
avlsgård med den imponerende, grundmurede endnu stående lade, i
hvis sydgavl årstallet 1737 er indsat med jemankre. Det ny hovedhus
er i store træk velbevaret. Det rejstes på det gamles plads og åbner sig
med to lavere, korte sidefløje ind imod ladegården, adskilt fra denne
ved en lav, kurveret mur — tidligere et »Stakitværk med Postamenter«. Hovedfløjen på tretten fag i længden består af kælder, hvorover
en høj etage med opholdsrum og en lavere øverste etage til sove
værelser ; taget er afvalmet. På begge facader er en svagt fremsprin
gende trefags midtrisalit, kronet med trekantgavl og oplivet af øre
lisener og stikbuevinduer med brede rammer. Ellers er huset meget
nøgternt, uden overflødig pynt, med rolige, klare flader. Nedre stok
værksplan er på god rokokomaner ved et længdeskillerum opdelt i to
suiter værelser på hver side af den store trefags vestibule og den
ligeledes trefags havesal. Til venstre for vestibulen ligger trapperum
met. Taksationen fra 1774 anfører, at »den middeste Etagie er betrucken med Tapetcerier og Lofterne gibsede samt panelede og Etalienske Trapper.« Desværre har en lille, senere opført forbygning
spoleret hovedindgangen, som det dog ikke er vanskeligt at rekon
struere: det midterste stikbuede fag som dør, til hvilken en stentrappe

162

SÆBYGAARD

Lysthus i haven (fot. Bredo L. Grandjean).

på en halv snes trin har ført op. Forbindelsen med sidefløjene, der
ligger forskudt nogle få meter til nord og syd, etableres ved to små
flisebelagte gårde, til hvilke der er adgang fra kælderdøre i hoved
fløjens gavle. Begge gårde er omgivet med mure, og deres niveau er
forsænket i forhold til den store gårdsplads. I hver af de to forbin
delsesmure mellem hovedfløjens gårdfacade og sidefløjenes nærmeste
hjørner er udsparet en afhjømet blænding med en fladbuet åbning;
herfra fører et par trin ned til de små sidegårde. Den søndre gårds
havemur oplives udvendig ved en række halvrunde nicher.
Hele anlægsplanen er overmåde klar og harmonisk og tillige akse
fast, idet den midterste ladeport ligger på linie med hovedbygningens
indgangsdør; aksen kan yderligere forlænges ud i haven til et lille
vandbassin og helt ned til Sæby kirke på stranden, en omstændighed,
der muligvis har været taget med i betragtning ved planlæggelsen af
det oprindelige anlæg. Af haven, som den så ud i 18. århundrede, er
nu kun et par alleer bevaret. På en skrænt er i slutningen af århun
dredet opført et nydeligt rundt lysthus af bindingsværk, hvorunder
der gemmer sig en kampestenssat iskælder.
ii*
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Kort tid efter etatsråd de Løvenstiernes død solgte grevinde Levetzau Sæbygaard til sin nevø, lensgreve Frederik S. Rantzau (17441822), men blev dog boende her til sin død. Hun var foretagsom til
det sidste og købte 1775 Gundetved (nu Selchausdal) for 40.000 rdl.
Desuden fik hun Herningholm i pant. Ved hendes død overtog lens
greve Rantzau Sæbygaard, Gundetved solgtes.
Den nye ejer, der kun beholdt godset i tre år, var chef for Sjæl
lands dragonregiment, og ejede, foruden sit hovedsæde Krengerup,
tillige Brahesholm og Søholm. Da han atter skilte sig af med Sæby
gaard, solgtes den med alt inventar, undtagen grevinde Levetzaus
garderobe, Løvenstiernes bibliotek samt en stor himmelseng med rødt
damaskes-omhæng.
Køberen, oberst Arnoldus Falkenskiold (1743 - 1819) var oprindelig
officer og havde i 1775 ægtet frøken Elisabet Sehested på Broholm.
Hurtigt viste han store evner som landmand og var stærkt optaget
af de nye reformer. I 1784 fik 13 af gårdens bønder fæstebrev,
restancer blev eftergivet, landgilden nedsat, hoveriet nøje bestemt.
I årene derefter fik 28 bønder hoverifrihed imod en pengeafgift, og
halvdelen af hovedgårdens marker udlagdes til bøndergårdene. Fal
kenskiold var den første herhjemme, som uddannede landvæsensele
ver, og efter tre års læretid gav dem lærebrev; han indførte også
engelske svin, som fordeltes på nabogårdene for at forædle den hjem
lige race. I landøkonomiske tidsskrifter skrev han adskillige artikler.
I 1785 besluttede han at sælge godset til baron Henrik Bolten i
København, sagtens fordi han fik en god pris, 110.000 rdl. Bolten
var to år i forvejen blevet ophøjet i friherrestanden og købte nu
forskelligt jordegods, dels for at opfylde sine forpligtelser at erhverve
gods i det omfang, som var foreskrevet et baroni, dels for at bånd
lægge sin kapital i fast ejendom til fordel for sine børn. Allerede på
det tidspunkt trak skyerne sammen på hans tilsyneladende strålende
himmel, og i 1785 erklærede han sig insolvent; i foråret 1786 gik
handelen med Sæbygaard tilbage, og Falkenskiold beholdt nu gården
lige til 1797, da han atter solgte den, denne gang for 175.000 rdl.
Forinden havde han udlagt parcelgårdene Frihedslund og Falkenhøj,
af hvilke han beholdt den første. I det følgende tiår førte Sæbygaard
en stærkt omtumlet tilværelse, pantsattes og gik fra hånd til hånd
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Lars Benzons lade med årstallet 1737, restaureret 1881 (fot. Bernild).

med korte mellemrum. Der er selvsagt ikke meget at sige om disse
hurtigt skiftende ejere, som købte i spekulationsøjemed og ikke fik
nogen virkelig tilknytning til stedet. 1797 -99 ejedes gården af kan
celliråd Joachim Barner Paasche (1749- 1809), som tidligere havde
ejet Frederiksdal på Lolland og senere ejede Nørager. Han solgte
atter til rigsgreve Chr. Ditlev Carl Rantzau-Ascheberg (1772- 1812)
til Oppendorf, Schonhorst og Ascheberg, deputeret i kommercekollegiet og hvid ridder. I hans ejertid købtes Frihedslund tilbage, og
haven på Sæbygaard blev omdannet til et engelsk anlæg, af hvilket
der endnu er bevaret rester. 1799 solgte han gård og gods til kammer
råd Haagen Christian Astrup, ligeledes en stor godssamler. Han pant
satte imidlertid gården, og oberst Falkenskiold ejede en 1ste prioritet
på 100.000 rdl. Den næste ejer kom til i 1806 ; det var kammerjunker
Frederik Hoppe (1770- 1837) til Rosenfelt, som nu bosatte sig på
Sæbygaard, hvor tre af hans børn i ægteskabet med Marie Josephine
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Skeel blev født. Skødet fik han i 1808 ; gården var da på 41 tdr. frit
htk. og 229 tdr. ufrit.
De følgende ejere, greve Chr. A. Lerche (1791 - 1830) til Lerchen
borg i tiden 1821 - 36 og cand. phil. Julius Busck (1812 - 77) fra 1836
til sin død, har heller ikke sat sig noget varigt eftermæle i gårdens
historie. Buscks enke ejede stedet til 1881 ; kort forinden brændte
ladegården, og avlsbygningerne nyopførtes af grundmur. Den ny ejer,
etatsråd A.E.V. Nygaard (død 1915), påbegyndte straks efter over
tagelsen en gennemgribende reparation af hovedbygningen. Det
skæmmende indgangsparti blev tilbygget på gårdfacaden, den indven
dige trappe blev fornyet, og den store verandatrappe opmuredes mod
haven, idet den afløste den tidligere trætrappe. Ved århundredskiftet
ødelagde en ny brand herskabsstalden og en del af forpagterlængen;
begge bygninger blev snart efter genopført. Desværre solgte etats
råden skovene fra gården; de købtes af Selchausdals ejer, Chr.
Selchau. Fra 1908 har Sæbygaard tilhørt slægten Grüner, først hof
jægermester G. E. Grüner (1839 - 1928) til Dronninggaard og fra 1911
hans søn, jægermester Thor Grüner, der 1913 solgte Sæbygaard til
kaptajn i livgarden, kammerherre, hofjægermester Mogens Grüner.
Siden 1961 ejer Torben H. W. Dahl gården, hvis tilliggende er 440
tdr. Id. ager og eng og 130 tdr. Id. skov og have.
BREDO L. GRANDJEAN
EJERE

Esbern Snare?
ca. 1370 Albert Pedersen Brok
1379-1660 Kronen
1664 Henrik Müller
1679 Emanuel Texeira
1688 Johan Fincke
1719 Fr. Chr. Adeler
1720 Lars Benzon
1761 Sophie Hedevig Levetzau

1772 Fr. Rantzau
1779 Amoldus Falkenskiold
1797 -1881 Forskellige ejere
1881 A. E. V. Nygaard
1908 G. E. Grüner
1961 T. H. W. Dahl

BYGNINGER
1623 Husene meget brøstfældige
1647 De gamle bygninger genrejst
1661 Skaderne efter svenskekrigen
udbedret

1737 Hovedbygning og avlsgård bin
dingsværk, nuværende grund
murede lade opført
ca. 1770 Nuværende hovedbygning
opført

ca. 1880 Ladegården genopført i
grundmur efter brand
1882 Hovedbygning ombygget og
istandsat

Borggården, set fra øst (fot. Harry Petersen).

Vedbygaard
Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt

Da den østlige del af Løve herred oprindelig utvivlsomt har hørt
med til en større samlet skovstrækning, som må have været i kronens
besiddelse, er det sandsynligt, at Vedbygaard i den ældre middelalder
har været kongsgård, men nogen efterretning herom er ikke over
leveret, og da vi første gang hører gården nævne, tales der om Peder
Tygesen udi Stigs Withby, der i slutningen af kong Erik Menveds
dage skænkede noget gods til Sorø kloster. Siden, omkring midten af
14. århundrede, nævnes Jacob Beger, der kaldes kongens famulus, og
efter denne mands deltagelse i oprør mod Valdemar Atterdag kom
gården ind under kronen, i hvis eje den forblev til 1429, da der fore
gik et større mageskifte mellem Erik af Pommern og Jørgen Rud til
Skjoldenæs i Ringsted herred. I flere slægtled havde den gamle sjæl167
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landske æt haft sit hjem på denne gård, som Jørgen Rud var kommet
i fuldstændig besiddelse af ved skifte med sine brødre, og som nu
gik over til kronen, medens Jørgen Rud til gengæld blandt meget
andet gods fik Vedbygaard, som derefter i halvtredie hundredår for
blev i Rudernes eje.
Jørgen Rud døde samme år, som mageskiftet havde fundet sted,
og jordedes i Sorø klosterkirke, hvortil han i sit testamente havde
skænket to bøndergårde. Vedbygaard gik i arv til hans søn Mikkel
Rud, der synes at være blevet slået til ridder ved Christopher af
Bayerns kroning og i nogle år var lensmand på Kalundborg Slot.
Han døde i begyndelsen af 1460’erne; men om hans liv og virken
er os lidet bekendt, og først med hans søn og efterfølger som Vedbygaards ejer, Jørgen Rud, bliver efterretningerne noget fyldigere, og
billedet følgelig mere levende.
Jørgen Rud havde i sin ungdom studeret ved forskellige fremmede
universiteter. I en længere årrække var han Roskilde bispestols lens
mand på Saltø og trådte senere i kongens tjeneste som lensmand,

Vedbygaard 1852. Maleri af C. A. Kølle på Vedbygaard.

168

VEDBYGAARD

først i Holbæk og siden i Stege; på kong Hans’ tog til Sverige 1497
skal han have ført skyttebanneret, og i sine sidste år ses han at have
været medlem af rigsrådet; senest 1505 er han død. Sandsynligvis
stammer den ældste del af Vedbygaards bygninger fra Jørgen Ruds
tid ; det nuværende søndre hus, der oprindelig har været noget lavere,
kan nemlig efter hele sin almindelige stilkarakter meget vel være op
ført i slutningen af 15. århundrede og har da formodentlig afløst en
ældre bindingsværksbygning; voldstedet, der synes at være udvidet i
senere tid, har da oprindelig kun rummet dette ældste stenhus.
Efter Jørgen Ruds død gik Vedbygaard i arv til hans søn Otte
Rud, der dog næppe har tilbragt megen tid af sit ikke lange liv på
gården, stærkt optaget, som han altid var, af de betydningsfulde op
gaver, der betroedes ham. Han deltog i kong Hans’ krig i Sverige
og skal have stået i stor gunst hos denne konge, der sendte ham som
befalingsmand til Båhus med det vigtige og vanskelige hverv at
dæmpe oprøret deroppe. Nogle år senere fik han den ikke mindre
betydningsfulde post som lensmand på Borgholm på Öland, som det
var af stor vigtighed at forsvare mod svenskerne. Herfra gjorde Otte
Rud et tog, som vakte samtidens rædsel og længe mindedes; han
overfaldt og udplyndrede Åbo i Finland, og ødelæggelsen var så gen
nemført, at han endog berøvede byens domkirke dens skatte, alter
kalke og diske, bispekåber og mange andre herligheder. Han synes
da også selv snart efter at have fået samvittighedsnag over sin uhyg
gelige færd; thi allerede året efter drog han afsted fra hjemmet for
at gøre en pilgrimsrejse til Jerusalem, som han dog ikke nåede at
gennemføre; han døde i Sydtyskland i nærheden af Augsburg 1511.
Forsvaret af Borgholm overdrog kong Hans ved Otte Ruds bort
rejse til broderen Knud Rud, der dog efter et udholdende forsvar
måtte overgive borgen til svenskerne og selv vandre i fangenskab.
Lisbeth Bryske fortæller i sin slægtebog, at Knud Rud oprindelig var
bestemt for den gejstlige stand og skulle have været biskop; efter
broderens død arvede han imidlertid Vedbygaard; han giftede sig
med Dorte Bølle og opgav den kirkelige løbebane, men tilhørte stadig
det katolske parti inden for adelen. I Frederik I’s regeringstid førte
han en ret stille tilværelse, men da Grevefejden brød løs, kom han
som så mange af sine sjællandske standsfæller straks i en vanskelig
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situation og måtte slutte sig til grev Christopher; men siden deltog
han i forsvaret af Roskildebispens borg Dragsholm mod de grevelige,
samtidig med at hans egen gård blev ødelagt og plyndret af de
Slagelse borgere.
Da omsider uvejret var drevet over, og Knud Rud kunne vende
tilbage til sit hjem, tog han med iver fat på at genrejse gården af
asken. Det gamle stenhus blev ikke blot sat i stand, men murene blev
gjort højere, således at der blev to stokværk og desuden et øvre halvstokværk med skydeskår og alle andre indretninger til forsvar, som
viser, at erindringen om det ødelæggende angreb endnu var frisk og
levende. Ved husets nordvestre hjørne opførtes samtidig en tårnagtig
tilbygning i mindst to stokværk, som dog nu forlængst er forsvundet.
Den genrejste bygning fik kamtakkede gavle, prydede med blæn
dinger. Omtrent samtidig eller ikke meget senere opførtes det nordre
hus, som oprindelig var bestemt til at ligge frit, og i den anledning
er formodentlig voldstedet blevet udvidet. Dette hus, der havde en
delvis hvælvet kælder under den vestre ende, bestod i øvrigt af to
stokværk og desuden et øvre halvstokværk, og var i sin hele stilkarak
ter meget nøje beslægtet med det søndre hus; det havde som dette
kamtakkede og blændingsprydede gavle og var i øvrigt udstyret med
forskellige pyntelige detailler, rudemønstre og blændinger i murvær
ket. Den således opførte borg med de to frit liggende huse har man
dog senere besluttet at ændre til et helt lukket anlæg; at denne æn
dring har fundet sted i den anden halvdel af 16. århundrede kan
næppe betvivles; men nærmere kan tidspunktet ikke bestemmes, og
det er ikke heller helt klart, hvorledes planen er blevet gennemført.
Det vestre hus er nemlig i nyere tid således ændret, at dets oprinde
lige karakter ikke kan bestemmes; men det synes at have været af
samme bredde, men noget lavere end det nordre hus, som det for
bandt med tårnbygningen på søndre hus. Endelig blev borggården
lukket mod øst ved en spærremur, hvis fundament blev fundet og
undersøgt o. 1900; øverst har denne mur haft en vægtergang, som
ved døre, der endnu er synlige, har været forbundet med nordre og
søndre hus, og på midten har formodentlig stået et porttårn med
gennemkørslen, hvortil da en vindebro har ført over graven.
Knud Rud døde 1554 og jordedes i Ruds Vedby kirke, hvor en
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Søndre fløj, set fra øst (fot. Harry Petersen).

ligsten endnu minder om ham og hans hustru Dorte Bølle. Gården
gik i arv til hans søn Jørgen Rud, der i sin første ungdom havde op
levet Grevefejdens storme og en tid endog havde været i grev Christophers fangenskab. Han stod siden Christian III nær og anvendtes på
forskellig måde i hoftjenesten, ligesom han også efterhånden fik an
selige len. Naturligvis var han også med i Frederik II’s krige, først i
toget til Ditmarsken, og siden i Syvårskrigen mod Sverige. Han var
gift med Karen Krafse, ved hvis side han kom til at hvile i Ruds
Vedby kirke, da han var gået bort ikke stort over de halvhundrede
år gammel i 1571.
Vedbygaard ejedes nu en tid i fællesskab af børnene, indtil sønnen
Knud Rud blev eneejer; med sine fjernere slægtninge lå han i lang-
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varige og lidet tiltalende stridigheder om gods, som først afgjordes
ved dom; men det synes dog, at hovedskylden her ikke lå hos ham.
Der betroedes ham i tidens løb flere vigtige len; navnlig var han i
en årrække befalingsmand på Københavns Slot. Han var gift med
Hilleborg Gyldenstjerne; men det er i øvrigt vanskeligt at udrede
enkelthederne i hans livshistorie, da det ofte ikke kan afgøres, om det
er ham eller en af hans fætre, der tales om i samtidige kilder. Henimod 1620 er Knud Jørgensen Rud død, og Vedbygaard gik da i arv
til hans datter Lene Rud, med hvem gården nu gik ud af den gamle
slægts besiddelse.
Lene Rud var gift med Jørgen Grubbe til Tostrup og fik ved ham
ikke mindre end femten børn, af hvilke Regitze Grubbe, der var gift
med Hans Ulrik Gyldenløve, har vundet en sørgelig navnkundighed
derved, at hun dømtes til livsvarig forvisning til Bornholm for at

Broen over søndre grav (fot. Bernild).
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have anstiftet et forsøg på at forgive grevinde Parsberg. Fru Lene,
hos hvem Thomas Kingo en tid i sin ungdom var huslærer, sad inde
med Vedbygaard, så længe hun levede, og da hun var død 1671 på
Rudbjerggaard hos sin datter Ide, der havde været gift med Frederik
Barnewitz, skulle gården gå over til den yngste søn S iver t Grubbe;
men han døde kort efter moderen og fulgtes i besiddelsen af sin enke
Hille Bülow, der afkøbte de overlevende af mandens søskende deres
arveparter. Hille Bülow indgik få år efter nyt ægteskab med stald
mester hos prins Jørgen Mathias Frederik Lützow.
Vedbygaards tilliggende gods var betydeligt og havde en udmærket
samlet beliggenhed; hele Ruds Vedby sogn hørte dertil, hvorimod
der i nabosognene kun ejedes en gård og et hus i Skellebjerg sogn
og fem gårde i Finderup sogn. Selve hovedgårdens hartkorn var efter
Christian V’s matrikel omtrent 47 tdr. ager og eng og henved 16 tdr.
skovskyld foruden 11 skovhuse, der var ansat til 8 tdr. htk., som lå
under gårdens takst. Under plov var 136 tdr. Id., inddelt i tre marker,
hvoraf en årlig hvilede; der var græsning til 90 høveder og høstedes
årlig 97 læs hø. Skove og engstrækninger spillede således en betydelig
rolle for gårdens drift. Da Lützow var død 1696, sad enken endnu
nogle år inde med gården; men da hun havde mistet sin søn af første
ægteskab Jørgen Rud Grubbe, der som gårdens tidligere ejer fandt
hvile i Ruds Vedby kirke, gik besiddelsen over til datteren Lene Kir
stine Grubbe.
Lene Grubbe var gift med Friederich August Barner, der tilhørte
en kendt og vidt forgrenet nordtysk adelsslægt og var søn af Heinrich
Barner til Zaschendorf-Penzin; han var gået i dansk krigstjeneste og
fandt sin død på slagmarken ved Gadebusch. Enken giftede sig få år
efter påny, og atter med en tysk adelsmand, Christian Friederich v.
Barnewitz, der sammen med hende besad gården i en længere år
række. De første årtier af 18. århundrede var imidlertid meget trange
tider for landbruget, og det gik på Vedbygaard som så mange andre
steder: man så ingen anden udvej end at optage store lån ; en af de
største panthavere i gården var en slægtning af fru Lene Grubbes
første mand Fr. Barner, og da von Barnewitz var død, og hun her
efter nødtes til at sælge sit gods ved auktion, blev han den nye ejer i
1738. Joachim Hartvig Johan Barner var født i Mecklenburg, men
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kom som ung til Danmark, hvor han indtrådte i hæren og avancerede
til oberstløjtnant; siden forlod han dog den militære vej, idet han ud
nævntes til stiftamtmand i Christianssand, en stilling, som han få år
efter ombyttede med posten som amtmand over Kalundborg, Drags
holm, Sæbygaard og Holbæk amter, formodentlig fordi han derved
kunne forene sin embedsgerning med at tage blivende ophold på sin
gård. Her boede han da også i sine senere leveår, og her døde hans
hustru Amalie Rosenkrantz, der i sin ungdom havde været kammer
frøken hos dronning Sophie Magdalene; på sine ældre dage giftede
han sig påny med Elisabeth Tugendreich von Grambow; men 1768
følte han sig så svagelig, at han søgte afsked fra sit embede, og samme
år døde han. At bringe Vedbygaard på fode havde Barner ikke for
mået ; men han nærede megen interesse for gården, hvor han foretog
byggearbejder, hvorved det gamle Rud’ske anlæg blev noget forstyr
ret. Ved Ruds Vedby kirke lod han på nordsiden opføre et smukt
rokokokapel, der skulle tjene som mausoleum for den Barnerske
slægt. Skønt han ikke efterlod sig nogen søn, ønskede han dog slægten
knyttet til stedet, og i det testamente, han oprettede året før sin død,
bestemte han, at Vedbygaard skulle oprettes til et stamhus med navKiste i portværelset med slægterne Billes, Gyldenstjernes, Sparres og Høg (Banner)s våbener. Brudekiste for Hilleborg Gyldenstjerne, gift 1590 med Knud Rud
til Vedbygaard (fot. Bernild).
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Vægtergangen
i sydfløjen
(fot. Bernild).

net Barnersborg for hans fætters søn Helmuth Gotthardt von Barner,
der ligesom han var kommet til Danmark i sin ungdom og var ind
trådt i hæren, hvor han nåede at blive generalmajor få år før sin død.
Helmuth Barner, der blev stamfader til slægten Barner i Danmark,
ejede desuden gården Algestrup, hvor han oftest boede, og hvor han
også døde 1775.
Stamhuset overgik da til sønnen Hartvig Gottfried von Barner;
men det var en besiddelse af meget tvivlsom værd, som beredte de
største vanskeligheder i den tid, der nu kom, da de store reformer af
landbruget skulle gennemføres, og alle forbedringer kostede mange
penge. Ved overtagelsen var gælden allerede 6000 rdlr., og 5000 rdlr.
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yderligere måtte den nye besidder skaffe tilveje for at bringe gård og
gods blot nogenlunde på fode; han fik da bevilling til at optage et
nyt lån i stamhuset på 10.000 rdlr., og disse penge blev i de følgende
år anvendt først til hovedgårdens markers opmåling, udskiftning og
indgrøftning, til rydning af sten og til opbygning og istandsættelse af
de huse, der lå under gårdens takst; derefter blev der taget fat på
bøndergodset, som ligeledes blev opmålt og udskiftet. Naturligvis var
stamhuset derved blevet væsentlig forbedret og mere værdifuldt, endog
så meget, at det gav 1200 rdlr. mere i årlig indkomst end ved over
tagelsen ; men der var med disse forbedringers gennemførelse hengået
omtrent en snes år, og målet var endda ikke nået. Der var endnu
meget at gøre, og Hartvig Barner kunne eller ville ikke fortsætte;
han manglede stadig penge og formodentlig også lyst; han søgte da
og fik kgl. bevilling til, at stamhuset måtte ophæves, og gård og gods
sælges, mod at substituere en fideikommiskapital på 60.000 rdlr. for
familien. Den frihed, han opnåede ved stamhusets ophævelse, benyt
tede han til at sælge afbyggergården Conradineslyst. Vedbygaard
beholdt Barner, så længe han levede, men efter hans død 1811 måtte
enken 1818 sælge den for 60.000 specier.
Den nye ejer var kommerceassessor Peter Sigvard Neergaard af
den velkendte slægt, der efterhånden erhvervede så vidtstrakte godser
i Midtsjælland; hans fader havde været forpagter på Lilliendal og
Juellinge, og selv havde han i sin ungdom taget juridisk embedseksa
men, inden han fulgte familietraditionen, at blive landmand og gods
ejer. Af fire sammenlagte bøndergårde oprettede han arvefæstegården
Buskysminde på 14 tdr. htk. og gav den navn efter sin hustru Louise
Marie Busky. Vedbygaard solgte han 1844 efter at have besiddet den
i næsten en menneskealder, og den skiftede nu flere gange med kort
mellemrum ejer. 1854 købtes den af den bekendte jernstøber i Køben
havn, agent Henrik Gamst; han restaurerede både nord- og sydfløjen
af hovedbygningen og ombyggede helt den nordlige del af vestfløjen,
og han foretog mange forbedringer på gård og gods, hvorom en
marmortavle med hans portrætmedaillon, der er ophængt i kirken,
er et varigt minde.
Da Gamst var død 1861, arvedes Vedbygaard af hans søstersøn
Hans Christian Lund, hvis fag ligeledes oprindelig var jernstøberi og
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Vedbygaard, set fra øst (fot. Niels Elswing).

VEDBYGAARD

Spisesalen (fot. Bernild).

maskinkonstruktion, og efter hans død ti år senere besad hans enke
gården i en snes år. Da også hun var gået bort 1892, tilfaldt ejendom
men ifølge Lunds testamentariske bestemmelser adoptivdatteren Char
lotte Storck, der var gift med den kendte teolog Peder Madsen. I dette
ægtepars lange ejertid førtes der hver sommer et gæstfrit hus på Vedbygaard; der øvedes en gæstfrihed, der næsten fik karakteren af god
gørenhed, idet særlig syge og ugunstigt stillede mennesker her blev
budt på et sundt og styrkende landophold, foruden at der stadig
samledes en skare af de unge studenter, som ved universitetet var
professor Madsens disciple og om vinteren kom i hans og hans hu
strus altid åbne hjem i København, hvor mange af dem i deres lærer
fandt en faderlig ven og velgører, der stilfærdigt og fast forstod at
række en hjælpende hånd både i materielle og åndelige vanskeligheder.
I året 1900 påbegyndtes en omfattende restauration af hovedbyg
ningen med det formål så vidt muligt at give den det udseende tilbage,
den havde i Rudernes tid; de gamle døråbninger og vindueshuller
blev fremdraget påny, ligesom skydehullerne i det øvre halvstokværk
12 DSH 3
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og murene blev renset for den hvide kalk, så de atter kom til at stå
med stenens naturlige røde farve. Der fremdroges ved denne lejlighed
en del kalkmalerier både i søndre og nordre fløj, der så vidt mulig
blev genopfrisket. Restaureringsarbejdet lededes af arkitekt F. C. C.
Hansen i Sorø, medens H. Storck, der var en fætter til bispinde Mad
sen, opførte forpagterboligen, og Hans J. Holm gav tegning til en
bindingsværksudbygning, der på søndre hus’ østgavl fører ud i den
store og prægtige park.
De sidste to år af sit liv beklædte Peder Madsen Sjællands bispe
stol ; men sygdom hindrede hans virken på denne post, hvortil han
i sin store kundskabsfylde og overlegne indsigt besad ypperlige be
tingelser; i 1911 døde han, og hans enke besad Vedbygaard endnu i
seks år til sin død 1917.
Efter biskop og bispinde Madsens testamente skulle Vedbygaard
anvendes til rekonvalescenthjem for kvinder, som en selvejende insti
tution, men nøje knyttet til Diakonissestiftelsen i København. Vedby
gaard har nu et areal på 584 tdr. Id. ager og eng og 321 tdr. Id. skov.
På avlsgården er i 1962 indrettet en løsdriftstald til 120 køer ved
arkitekt Bahne Kruse. Ruds Vedby kirke hører stadig med til godset.
WILLIAM NORVIN
EJERE

Kronen
1429 Jørgen Rud
1677 Hille Bulow
1738 J. H. J. Barner
1818 P. S. Neergaard
1844 - 54 Forskellige ejere
1854 H. Gamst
1861 H. C. Lund
1892 Charlotte Madsen

1917 Rekonvalescenthjem

BYGNINGER

Middelalderborg ødelagt under
Grevefejden
ca. 1540 Genopbygget i gotisk stil

Restaurering af syd- og nordfløj

1900 Restaurering af hovedbygning
ved F. C. C. Hansen, H. Storck
og Hans J. Holm

Nørager, set fra nordøst, fra haven (fot. Bernild).

Nørager
Buerup sogn, Løve herred, Holbæk amt
Sæby sogn er et herregårdssogn fremfor noget. Før Buerup blev ud
skilt som særligt sogn, lå hele syv herregårde inden for dets grænser.
Sognet består af det bakkeparti, der hæver sig stejlt op fra Tissø og
Åmosen. Det var jorder, der var vanskelige at opdyrke, og i den tid
lige middelalder har det meste af sognet sandsynligvis været dækket
med skov. Tid efter anden er opdyrkningen så skredet frem, og for
holdene har medført, at størsteparten af sognet er blevet indtaget til
herregårdsjord.
Navnet Nørager kunne tyde på, at gårdens jorder oprindelig har
været en mark tilhørende en sydligere liggende gård eller ejendom.
Der er fremsat en antagelse om, at gården til en begyndelse udgjorde
en del af Vedbygaards tilliggender, og denne kan nok have nogen
sandsynlighed for sig.
12*
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Da Nørager første gang nævnes i 1429, er den i kronens besiddelse.
Det sker ved et mageskifte mellem kong Erik af Pommern og Jørgen
Rud. Jørgen Rud overlader Skjoldenæsholm til kronen og får til
gengæld blandt andet Vedbygaard med Nørager og Nørager fang.
Først 1574 dukker navnet frem igen. Nørager ejes da af en arving
efter Jørgen Rud til Vedbygaard, der var død 1571.
Omsider skiltes dens skæbne dog fra Vedbygaards. Knud Ruds
datter, Lene, blev gift med Jørgen Grubbe. To af deres børn, Mette
og Margrete, fik i fællesskab Nørager. Mette Grubbe var gift med
Ebbe Ulfeldt til Urup, og Margrete først med Lage Beck og senere
med Steen Hohendorff. Ebbe Ulfeldt døde 1654, og Steen Hohendorff blev Nøragers ejer.
Steen Hohendorff nedstammede fra en tysk adelsslægt. Hans fader
var indvandret til Danmark og havde giftet sig med Helle Steensdatter Laxmand. Med hende havde han fået Rønneholm i Skåne, og
der blev Steen Hohendorff født. Han var en tid på Herlufsholm. 1654
blev han kancellijunker, og allerede to år efter avancerede han til den
betydningsfulde stilling som rentemester. Enevældens indførelse kom
ikke til at berøre hans stilling, han beholdt den til 1679, dog under
titlen overrentemester. Desuden blev han kammerråd, assessor i skatkammerkollegiet, assessor i højesteret og til sidst gehejmeråd. Da
han endelig gik af som rentemester, blev han stiftamtmand i Aalborg.
De mange embeder og udmærkelser, der blev ham til del, kunne dog
ikke redde hans økonomi. Han måtte sælge den ene efter den anden
af sine gårde, og da han døde, var hele hans formue gået tabt. Hans
hustru måtte henleve sine sidste dage i yderst kummerlige kår. Nør
ager var blandt de gårde, han tidligt måtte skille sig af med; det
skete i 1674. Den ny ejer var af borgerlig stand. Det var en forhen
værende ridefoged Carsten Hansen Atke. Hans navn er gået over i
litteraturhistorien på grund af hans tilknytning til Thomas Kingo.
Han skaffede Kingo plads som huslærer på Vedbygaard, og da han
senere for en tid rejste til Slangerup, skrev Kingo et digt til ham med
titlen: Karsten Atkes Afsked fra Løve Herred. Men Karsten Atke
havde ikke forladt Vestsjælland for stedse. 1674 kunne han nedsætte
sig som godsejer der. Om hans virksomhed som sådan forlyder der
kun lidt, men han synes at have hævdet sig pænt.
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Nørager havde efter den ny matrikel 24 tdr. htk. ager og eng, dertil
kom 6 tdr. skovskyld. 84 tdr. Id. blev dyrket. Til gården kunne avles
72 læs hø. Det tilhørende bøndergods var ligeledes beskedent, efter
som det kun omfattede 7 gårde og tre huse i gårdens nærhed.
Fra 1758 findes en jordebog over Nørager. Ifølge denne er der
sket væsentlige ændringer, såvel i gårdens som i godsets tilliggender.
Til gården ligger nu 25 tdr. htk. fri hovedgårdstakst, men desuden har
den som kontribuerende hartkorn 38 tdr. — henlagt, hedder det, af
Nørager by. Den lille landsby er altså ganske blevet opslugt af hoved
gården. Endelig har Nørager under sig Frendtved vænge med 4 tdr.
htk. Nu havde Nørager også fået et anseligt bøndergods under sig.
På dens enemærker lå 6 huse, i Løjtved 3 gårde, 7 huse, i Reerslev
16 huse, 16 gårde. Løjtved og Reerslev jorder var nyrebede, siges det.
I Hesselbjerg lå 2 gårde og 2 huse til Nørager, i Solbjerg 16 gårde,
17 huse, i Dalby 4 gårde og 5 huse, i Kirke Helsinge 2 gårde, i Store
Fugtede 1 gård, i Flinterup 2 gårde, desuden Hammeldrupgaard og
nogle huse hist og her. I alt udgjorde bøndergodset 300 tdr. htk. i
ager og eng, 10 tdr. skovskyld og 4 tdr. mølleskyld.
I landgilde svaredes til gården 56 tdr. rug, 231 tdr. byg, 290 tdr.
havre, 61 lam, 45 gæs, 90 høns og 900 æg. I landgilde-, hoveri- og
huspenge svaredes 356 rdl. I alt er ydelserne vurderet til en penge
værdi af 1350 rdl. Samtidig berettes, at der i forpagtning af gården
svares 1600 rdl. Omtrent fra samme tid foreligger en beretning om, at
Nøragers hovedbygning består af en bindingsværksbygning.
Efter at Nørager havde været i hænderne på en lang række ejere,
blev godset i 1776 købt af krigsråd Claus Plum. Han havde været
købmand i Rusland og tjent sig en formue der. Tidligere havde han
ejet Tiselholt på Fyn. Han beholdt gården en snes år. Da hans
datter Agnete Plum i året 1785 blev gift med Iver Quistgaard, købte
dennes fader, ridefogeden på Gisselfeld Peder Iversen Quistgaard,
Nørager til det nygifte par for 40.000 rdl. Den unge Quistgaard var
skrøbelig af helbred og døde i en tidlig alder. Enken købte derefter
Nørager af svigerfaderen for 56.544 rdl. Derefter giftede hun sig
igen med proprietær Jens Korsgaard, men hun døde selv i 1799. Samme
år købte kancelliråd Joachim Barner Paasche gården for 83.000 rdl.
Efter fem års forløb solgte han den igen til grev Adam Frederik
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Trampe. Nu var dens pris steget til 98.500 rdl., ved næste salg steg
den yderligere til 125.000 rdl.
Den nye ejer var Peder Jensen Giersing. Han overdrog efter kort
tids forløb Nørager til sin søn Niels Giersing. Denne havde vundet
sig et navn som landøkonomisk forfatter. Han drev i en årrække selv
gården, men da der ved Mørup, som tilhørte Sorø akademi, blev op
rettet et institut for agerdyrkning og skovkultur, fik Niels Giersing
ledelsen af dette. Når han fik denne stilling, skyldes det måske nok
lige så meget hans ry som landøkonom, som det, at han var gift med
en datter af Ove Malling, der havde været særlig virksom ved akade
miets genoprettelse. Men for en gangs skyld fulgte evnerne ikke med
embedet. Institutet fik en krank skæbne under Giersings ledelse, og
det måtte efter få års forløb ophæves.
Da Giersing overtog stillingen ved Mørup, lod han Nørager sælge
ved auktion. Det var just ikke det bedste tidspunkt at sælge store
gårde på, og dens pris faldt da også ganske betydeligt, idet kammer
råd Claus Christian Bang fik det højeste bud med 46.800 rdl. Bang
kom just i det rette øjeblik, da den store landbrugskrise kulminerede.
Derefter kunne han drage fordel af de stigende konjunkturer. 1837
solgte han Nørager for 107.500 rdl. til grev Carl Emil Moltke. Går
den skulle derefter i over 100 år forblive i slægten Moltkes besiddelse.
C. E. Moltke var yngste søn af A. G. Moltke, Bregentved. Han gik
til søs og avancerede til premierløjtnant; men 1798 forlod han mari
nen og fik tjeneste som legationssekretær i Lissabon. 1801 blev han
forflyttet til Madrid, 1803 udnævntes han til gesandt i Stockholm;
men først 1807 blev han akkrediteret i denne stilling, og allerede året
efter måtte han forlade den på grund af krigen mod Sverige. Siden
blev han knyttet til adskillige diplomatiske sendelser. 1814 tiltrådte
han stillingen som gesandt i Haag, og 1819 blev han forflyttet til
London. Her blev han til 1832, da han afbrød sin diplomatiske kar
riere for at tage ophold på Aagaard. Senere blev han ordenssekretær,
og 1835 -46 var han medlem af stænderforsamlingen i Roskilde.
Foruden Nørager erhvervede han Conradineslyst i Ruds Vedby
sogn. Oprindelig opholdt han sig mest på Aagaard, men efterhånden
blev Nørager mere og mere hans hjem.
C. E. Moltke var gift med Asta Miinster. Dennes moder Amalie
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Nørager før 1868. Efter ældre fotografi.

Münster havde i sin enkestand været genstand for den franske emi
grants grev Flahaut d’Angivillers sværmeriske tilbedelse. I sit testa
mente betænkte han hende med tre prægtige malerier, som senere fik
plads på Nørager. De værdifulde kunstskatte er et portræt af d’Angiviller, malet af Siefrede Duplessis og udstillet på salonen i Paris
1779. Et andet er malet af Peyron med Sokrates’ død som motiv;
det var udstillet på salonen 1787. Det tredie er malet af Charles
Vanloo og fremstiller en ofrende vestalinde. Det var oprindelig malet
til dauphinen, som skænkede det til d’Angiviller. Disse tre malerier
havde hjemme på Nørager, indtil gården i 1939 gik ud af slægten
Moltkes eje.
Efter C. E. Moltkes død 1858 overtog sønnen grev Adam Georg
Ernst Henrik Moltke Nørager. Han havde gennem nogle år gjort
tjeneste i diplomatiet. På sin hjemegn var han agtet og afholdt for
sin retsindighed og højt skattet for sit store velgørenhedsarbejde, der
blandt andet gav sig udslag i, at Conradineslyst blev indrettet til det
såkaldte Moltkeske sygehjem, der senere er omdannet til opdragelses
hjem for epileptiske pigebørn og overdraget til Diakonissestiftelsen,
men nu er i privat eje.
1865 solgte grev Moltke kagaard. En del af dennes bøndergods
blev ved denne lejlighed lagt under Nørager. I årene 1868 -73 blev
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den gamle hovedbygning fra ca. 1800 nedrevet og erstattet med den
nuværende, som er opført i en stil, der minder om italiensk renæs
sancestil. Ligeledes blev gården forsynet med nye avlsbygninger.
A. G. E. H. Moltke døde 1896. Hans enke Bertha Marie Louise
Moltke beholdt gården til 1908. Efter hendes død blev den overtaget
af grev Otto Moltke. 1914 nedbrændte avlsbygningerne og opførtes
i ny og moderne skikkelse.
1937 blev den under Nørager hørende Conradineslyst solgt til gods
ejer Frode Hansen, og 1939 købte Frode Hansen ligeledes Nørager.
Samme år blev Conradineslysts hovedbygning ombygget af arkitekt
Holger Hjortenberg. Parken blev omlagt 1939. 1953 overdrog Frode
Hansen Nørager til sin søn, Gorm Hansen.
Nørager har nu 490 tdr. Id. ager og 140 tdr. Id. skov.
GUNNAR OLSEN

EJERE

Kronen
1429 Jørgen Rud
1654 Steen Hohendorff
1674 Carsten H. Atke
1694-1766 Forskellige ejere
1766 Claus Plum
1785 Iver Quistgaard
Jens Korsgaard
1799 J. Bamer Paasche
1804 A. Fr. Trampe
1806 Niels Giersing
1823 C. Chr. Bang
1837 C. E. Moltke

BYGNINGER
Bindingsværksbygninger

ca. 1800 Hovedbygningen opført

1868-73 Nuværende hovedbygning
opført ved Henning Wolff

1939 F. Hansen

ö

Selchausdal, set fra avlsgården, fra nord (fot. Bernild).

Selchausdal
Buerup sogn, Løve herred, Holbæk amt

Selchausdal ligger på bakkeskråningen, der hæver sig øst for Tissø,
i Buerup sogn, som 1919 blev udskilt fra Sæby sogn. Dette havde før
udskillelsen hele syv herregårde ; med den gik de fire, Kattrup, Hallebygaard, Selchausdal og Nørager, til Buerup sogn. Landevejen Kalundborg-Sorø løber mellem gården og søen. Gårdens navn er af
nyere dato, tidligere hed den Gundetved.
Gundetved nævnes første gang 1339, da Matthæus Jønesson til
Gunæveth giver præsten i Hallenslev, Klemen Svenssøn, pant på en
del gods i Hallenslev sogn. Gården er i 15. århundrede kommet i den
mægtige adelsslægt Limbeks eje. Otte Limbek nævnes 1451. Hans
datter Magdalene blev gift med Jon Bille; hun nævnes 1489 og var
dengang enke. Hendes datter Margrete blev gift med Niels Henrik
sen, og han kom ved giftermålet i besiddelse af gården.
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Niels Henriksen giver et sjældent eksempel på en mand, som i en
tid, da adelen forlængst havde afsondret sig som en stærkt eksklusiv
stand, formåede at arbejde sig op og ikke alene vinde adelsskab, men
også blive rigsråd og indehaver af landets største embeder. Adelsskab
kunne dengang endnu formelt vindes af ufrie, men det var en uskre
vet lov, som ganske vist snart skulle blive skrevet, »at ingen ufri
Mand maatte faa den Frihed, som Riddere og Svende har, uden med
Rigets Raads Samtykke, uden nogen erhverver det saa ærligen paa
Marken, at han er det værd.« »Paa Marken« betyder på slagmarken,
men intet tyder på, Niels Henriksen har udmærket sig særligt med
sværdet i hånd. Han har åbenbart som senere Griffenfeld haft valg
sproget: »Pennen styrer Sværdet« ; i hvert fald banede han sig vej
ved pennens og juraens hjælp. Han begyndte sin bane som landstings
skriver ved Sjællandsfars landsting, avancerede derigennem til lands
dommer, og da han ved giftermål var kommet i besiddelse af jorde
gods, fandt hans adelsskab anerkendelse.
Niels Henriksen avancerede hurtigt. 1496 nævnes han som lands
tingsskriver og sidder, som landstingsskriverne ofte gjorde, i lands
tingsdommers sted. 1498 er han allerede landstingsdommer, og denne
bestilling beholdt han til 1528. Dette år nævnes han som rigens
kansler; han måtte da forinden være trådt ind i rigsrådet. Stillingen
som kansler beholdt han til sin død 1533. Da Frederik I 1526 påbyder, at den danske adel skal tage slægtsnavne, tager han navnet
Arenfeldt.
Om nogen politisk indsats fra Niels Henriksens side i den bevægede
tids historie synes der ikke at være tale. Hans høje stilling er vist
nærmest at betragte som en art forretningsministerium. Blandt hans
nye standsfæller blev han betragtet med en vis skepsis. Så tidligt som
i 1492, før han endnu var kommet frem i første række, kalder Eskil
Gøye ham med en spottende betoning »ærlig og forsynlig Mand«,
forsynlig skal sikkert her forstås som begærlig.
Ved hans ærlighed må sættes et stort spørgsmålstegn, idet han 1528
på Nyborg herredsting tog en vidisse på et »uforfalsket« pergaments
brev, udstedt af 11 mænd med 12 hængende indsegl. Brevet foregiver
at være udstedt 1364. Da det er affattet på dansk, ville det, hvis det
var ægte, være det ældste danske brev, der eksisterer; men det er
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ganske givet en forfalskning, idet sproget daterer det til reformationstiden, og ydermere er de i brevet forekommende navne opdigtede.
Desuden fremlagde han et brev affattet på latin, der foregav at være
udstedt 1368, men som efter sproget at dømme er fra en langt senere
tid. Begge breve drejer sig om Gundetveds markskel, og de falske
breve taler tydeligt til fordel for Niels Arenfeldt. Der er ingen tvivl
om falskneriet. Spørgsmålet er blot, om det er foretaget i god tro,
eller om det drejer sig om et bevidst bedrageri. I første tilfælde sættes
der unægtelig en plet på hans forstand, idet kansleren fremfor nogen
burde have kendskab til dokumenter og breve, i sidste tilfælde sættes
der en ikke mindre plet på hans karakter.
Gundetved blev efter Niels Henriksens død overtaget af sønnen
Henrik Nielsen Arenfeldt. Han var landsdommer for Sjællandsfars
landsting 1557-62 og havde adskillige forleninger, bl. a. Sæbygaard
og Fuglebjerg.
I hans ejertid skriver broderen, Torbern Nielsen Arenfeldt, sig gen
tagne gange til Gundetved, så de to brødre har måske haft gården i
sameje. 1561 hedder det, at Torbern Nielsen ved Gundetved holder
mange geder, der strejfer omkring og ødelægger skovene. Da det var
Selchausdal 1864, set fra øst. Efter Richardt og Secher.
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forbudt at lade geder ødelægge skovene, skal lensmanden på Sæbygaard, Sten Rosensparre, lade dem fange og slagte.
Henrik Nielsen Arenfeldt ejede Gundetved endnu 1580 og havde
således været ejer af den i henimod et halvt hundrede år. 1583 over
tager sønnen Niels Henriksen Arenfeldt gården. Han havde i sin
ungdom rejst meget udenlands; i 1574 studerede han i Wittenberg.
Da han var kommet hjem, blev han 1580 sekretær i Danske Kancelli,
men opgav stillingen 1583.
Niels Henriksen Arenfeldt synes at have været en typisk repræsen
tant for den tredie generation, der har til opgave at sætte fædrenes
erhvervede formue og ære overstyr. Han deltog ikke på nogen måde
i det offentlige liv og forekommer kun i et par ubetydelige retssager
om markskel og gærdelukninger, indtil han 1620 bliver indviklet i en
retssag, der stiller ham i en tragikomisk belysning og samtidig giver
et indtryk af tidens moralske forhold. Niels Henriksen kunne ikke,
oplyser han under retssagen, følge Sankt Povls gode råd om at indgå
et hæderligt ægteskab. En lang række husholdersker — seks i alt, siger
præsten hr. Mads i Sæby — måtte på forskellig vis være ham i hustrus
sted. Hr. Mads kendte 13 børn som resultat af fire forbindelser, men
der var nok adskilligt flere. Præsten var selvfølgelig meget forarget
over forholdet, tilmed da Niels Henriksen sjældent gik i kirke og
endnu sjældnere til alters. På sine ældre dage var herremanden dog
blevet betænkelig over sit syndefulde levned, og han var gået til hr.
Mads og havde »med salte Taarer« bedt om at få syndernes forla
delse. Som betingelse for at give dette havde hr. Mads stillet offentligt
skriftemål. Det var dog en for besk pille at sluge for herremanden,
han gik bort og syndede mere. Hr. Mads foretog sig intet yderligere.
Så arvede Niels Henriksen Herlufstrup i Stevns herred. Her gik
man åbenbart strengere frem end ved Tissø. Provsten Klaus Henrik
sen bød præsten gå til herremanden og venlig formane ham til at
sende sit kvindfolk bort fra gården. Det gjorde han, men deraf kom
nye vanskeligheder. Kvinden fødte barn hos en bonde og blev be
handlet med åbenbar skriftemål som en almindelig falden kvinde.
Dernæst dukkede en af Niels Henriksens tidligere husholdersker op
og stillede krav om underhold. Sagen kom for bispen. Provsten gav
herremanden en påmindelse; han ydmygede sig og indrømmede, at
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han ikke havde levet, som han burde, men lovede, at han nu ville
gøre bod. Han bad om alterens sakramente, men det blev ham næg
tet. Så begyndte han at gå flittigt i kirke og at bære sig vel ad mod
menigmand. Men sagen kunne ikke standses, han blev anklaget for
rigsrådet for forsyndelse mod det sjette bud. Loven var streng på
dette område; dens fulde strenghed blev dog kun sjældent brugt.
Niels Henriksen forsøgte at afvende truslen ved en ydmyg for
svarstale. Han erkendte sin forseelse, men hævdede, at han aldrig
havde taget nogen kvinde til sig for at leve usømmeligt med hende,
men for at de skulle forestå hans husholdning; heller ikke havde han
voldtaget nogen af dem, men de havde alle dertil givet ham men
neskelige årsager. Han bad rigsrådet om at tale hans sag for kongen
for hans høje alders, hans store gælds og hans gode forsætter om
forbedrings skyld. Hans anger hjalp ham, han slap med at betale en
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sum penge til et hospital og med et hemmeligt skriftemål. 1628 døde
han, fattig og forgældet.
Ernst Normand, der var indvandret fra Rügen, og som ejede Selsø,
købte Gundetved og beholdt den til 1636, da han solgte den til Joa
chim Normand til Klein Trippewits på Rügen. Denne afhændede 1645
Gundetved til Axel Juul til Volstrup.
Axel Juul var født på Villestrup, havde rejst i udlandet og siden
deltaget i diplomatiske sendefærder. 1634 var han blevet gift med en
datter af kansler Johan Friis, Kragerup. Foruden Gundetved kom
han i besiddelse af Sæbygaard og Kattrup. Han solgte alle tre gårde
til rentemester Henrik Müller.
De tre store gårde udgjorde kun en brøkdel af dennes jordegods.
Henrik Müller havde fået sin uddannelse i finansforvaltningen; en
tid havde han således været sekretær i kongens eget kammer, og der
havde han lært, hvorledes man tjente penge. Det lod sig dengang
lettest gøre på statens bekostning, og støttet til sit venskab med Cor-
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fitz Ulfeldt havde han udnyttet sine embeder og sin stilling som leve
randør til staten i høj grad og samlet sig store midler. Corfitz Ulfeldts
fald havde forbigående svækket hans position, men han havde gjort
sig så uundværlig for kronens finanser, at han snart blev taget til
nåde igen, så han kunne fortsætte sin travle virksomhed til gavn for
staten og sig selv.
Efter 1660 stod han som en af statens største kreditorer. Som be
taling fik han udlagt krongods, og han har formodentlig troet på
chancerne i landbruget, for han købte selv gods i stor mængde. Men
han havde gjort sine beregninger uden at tage enevældens hårdhæn
dede skattepolitik overfor jordegodset i betragtning. 1680 er han stedt
i store vanskeligheder, og da staten så tager nogle af hans regnskaber
op til fornyet revision, bliver han fuldkommen ruineret. Sine sidste
år må han leve på en lille nådegave, kongen tilstår ham på grund af
de fortjenester, han ubestrideligt havde vist staten.
Hans søn Frantz Müller arvede Gundetved, som da havde et til
liggende af 40 tdr. ager og engs htk. og 3^ td. i skovskyld. Dens
udsæd var 161 tdr. Den var vurderet til 76 læs hø og 16 høveders
græsning. 1682 var besætningen 10 heste, 36 køer, 8 stude, 6 kvier,
20 får og 16 svin.
Frantz Müller solgte gården til en assessor i kommercekollegiet ved
navn Bertel Jensen, og denne lod den gå videre til tøjhusskriver Axel
Nielsen. De to herrer, hvis navne vidner om solid borgerlig herkomst,
holdt ikke længe på gården. Den sidste solgte 1696 til Brostrup Albertin; det var en tid med hårde kriser for landbruget, og en hovedgård
blev let en sorteper, man gerne så snart som muligt skilte sig af med.
Den nye ejer var højesteretsadvokat. Han havde slået sig op som
prokurator og gjort en hurtig karriere. 1689, kun 29 år gammel, førte
han Det ostindiske Kompagnis sag mod Axel Juel, en brodersøn af
Niels og Jens Juel. Han gik meget voldsomt frem og blev overbevist
om at have faret med usandhed for retten. Højesterets assessorer
krævede ham dømt til Bremerholms arbejde for livstid, men kongen
støttede ham, og han vandt faktisk folks beundring for sin voldsomme
og dristige optræden. Han blev en stærkt søgt advokat og vandt
mange tvivlsomme sager for sine klienter. Forretningen gav store
penge, og han øgede sit gods, 1700 med Egemarke og 1709 med Sø191
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gaard og Tølløse. 1714 blev han kancelliråd og generalfiskal, men
1716 mistede han såvel embede som sagførerbestalling efter at være
kommet i uoverensstemmelse med kongen.
På Gundetved lod han opføre en bindingsværksbygning, der tjente
som hovedbygning til 1856. 1710 solgte han gården for 24.000 rdl. til
Henrik Wigant Michelbecker. Han var tolder af erhverv og har vel
tjent gode penge derved som så mange andre toldere før og efter ham.
1720 døde han. Enken Elisabeth Sabine Rosbach solgte gården til
stiftamtmand Jacob Benzon.
Enten har tolderen ikke skøttet gården vel, eller også har stiftamt
manden vidst at benytte sig af de chancer, handel med enker kan
give. Han gav i hvert fald kun 13.300 rdl. for gården, et fald i prisen,
som konjunktursvingninger ikke kan forklare.
Jacob Benzon var søn af generalprokurør Niels Benzon til Aastrup ;
han havde tjent ved hoffet, var blevet stiftamtmand over Trondhjems
stift og blev senere statholder i Norge. Han nærede som broderen
Peder Benzon stor jordhunger og erhvervede sig omfattende gods
besiddelser i Aastrup, Aggersvold, Benzonsdal, Bjørnkær, Rugaard og
Cathrineberg, der blev grundvolden i de Benzonske stamhuse.
Gundetved solgte han 1729 til stiftamtmand Frederik Adeler. Han
opnåede at få 27.000 rdl. for den, mere end dobbelt så meget, som
han havde givet. Det har åbenbart været en glimrende forretning for
ham, og den har sikkert glædet ham, der havde ry for stor gerrig
hed, overmåde.
Frederik Adeler var 1727, 27 år gammel, blevet amtmand over
Holbæk, Dragsholm, Sæbygaard og Kalundborg amter. Han ejede
Gundetved til 1755, da han blev stiftamtmand i Norge. Gundetved
blev købt af Lars Bjørn for 30.000 rdl.; den næste ejer var krigsråd
Nikolaj Frederik Schumacher. 1775 solgte han gården for 40.000 rdl.
til grevinde Hedevig Sophie Levetzau til Sæbygaard. Hun døde kort
efter, og arvingerne lod hendes gård sælge ved auktion. Gården viser
nu igen et anseligt prisfald, idet Mathias Brønstorph fik den tilslået
for 34.700 rdl. 1782 blev gården atter solgt, den nye ejer blev Niels
Munch Krag, som solgte den videre til Christian Andreas Selchau
for 43.000 rdl.
Selchau stammede fra en indvandret tysk slægt, hans fader ejede
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Jens Christian
Selchau ff 1829)
og hustru Annette
Christiane, f. von
Herbst, med deres
børn. Maleri af
C. A. Jensen
(1830) i privateje.

Benzonslund ved Ringsted; selv havde han drevet forretninger og
tjent penge ved statsleverancer. Han tog sig meget af Gundetved og
gjorde den til en god ejendom. 1799 ændrede han dens gamle danske
navn til Selchausdal. 1816 afgik han ved døden. Hans enke Karen
Kjær havde så gården til 1821, da sønnen Jens Christian Selchau
overtog den. Denne døde 1829, kun 27 år gammel; enken, Annette
Christiane v. Herbst, blev siddende ved gården. 1842 giftede hun sig
igen, og hendes søn af første ægteskab, Christian Andreas Selchau,
født 1827, fik gården, der under hans mindreårighed blev admini
streret af herredsfoged Richter.
Christian Selchau fik uddannelse som forstkandidat, han købte
Hejrebjerg og Sæbygaard skove til gården og lagde stor vægt på deres
drift. Senere erhvervede han Strids mølle ved Halleby Å og en del
bøndergods.
1856 lod han den nuværende hovedbygning opføre med professor
J. D. Herholdt som arkitekt. Gården blev opført i nederlandsk renæs13 DSH 3

193

HOLBÆK AMT

sancestil; Badstuen ved Frederiksborg har været et af dens forbille
der. Den er i to stokværk og består af en hovedfløj med to sidefløje.
Midt for hovedfløjen står et tårn med kuppel. Den ligger mellem
store grave, og et udstrakt parkanlæg omgiver den.
Christian Selchau arbejdede gennem et halvt århundrede flittigt med
gården og samlede en betydelig formue. 1893 døde han ugift, og hans
yngre søster Michelle Christiane Selchau, der havde bestyret hans hus,
overtog gården, som hun besad til sin død 1914; hun havde da til
bragt 86 år på Selchausdal. Michelle Selchau lod bygge en stiftelse
for 12 gamle kvinder ved gården.
Efter hendes død tilfaldt Selchausdal Gundo S. Vogt, en søn af billedhuggerinden Adelgunde v. Herbst, der var søster til Annette v.
Herbst, Jens Christian Selchaus hustru.
1940 blev ejendommen overtaget af generalkonsul H. O. Lange,
der 1940 - 41 lod hovedbygningen restaurere udvendig. Det fremskudte
indkørselsparti blev omdannet til en lukket vestibule, og der blev lavet
en ny broindkørsel fra vestsiden. Samtidig blev hovedbygningens
interiører restaureret ved samme arkitekt, Axel Maar. I 1951 solgtes
de nordlige skovparter samt Strids mølle til skibsreder A. P. Møller.
Efter H. O. Langes død i 1961 arvede H. O. Langes Selchausdal
Fond ejendommen, hvis tilliggende nu er ca. 600 tdr. Id. ager og eng
og ca. 200 tdr. land skov samt halvdelen af Tissø.
GUNNAR OLSEN
EJERE

1339 Matthæus Jønsson
1451 Otte Limbek
ca. 1490 Niels Henriksen (Arenfeldt)
1628 Emst Normand
1645 AxelJuul
1664 Henrik Muller
1696 Brostrup Albertin
1710-91 Forskellige ejere
1791 Chr. A. Selchau

1914 G. S. Vogt
1940 H. O. Lange
1961 H. O. Langes Selchausdal Fond

BYGNINGER

Gundetved kaldet

ca. 1700 Hovedbygning i
bindingsværk

1799 Nu kaldt Selchausdal
1856 Hovedbygning i nederlandsk
renæssance ved J. D. Herholdt
1940 - 41 Istandsættelse ved
Axel Maar

Vesterbygaard, set fra syd, fra haven (fot. Bernild).

Vesterbygaard
Jorløse sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Der har været tidsrum i vort folks historie, der — ved siden af så
meget andet — er kendetegnet ved, at der stadig opstod nye herre
gårde, således f. eks. overgangstiden mellem det 17. og 18. århun
drede, ligesom der til andre tider har været tendenser i den modsatte
retning: man drev herregårdsslagteri. De senere årtier har, som be
kendt, kunnet udvise et overordentlig stort indgreb i herregårdenes
antal og i den enkelte herregårds jordtilliggende, hvad der kan siges
at være kommet nogle til gavn, men samtidig dermed andre til uop
rettelig skade.
Det lader sig ikke gøre — når talen er om Vesterbygaard — at
pege på eller nævne en enkelt mand, hvem denne skylder sin til
blivelse, men alligevel er der ingen tvivl om, at gården — ligesom
mange andre hovedgårde — ligger på en tidligere landsbys eller ret
tere sagt landsbydels grund. Jorløse var i sin tid delt i to dele,
13*
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Vesterby, der, hvad navnet siger, udgjorde den vestlige del af den
samlede landsby, og i modsætning dertil Østerby, der antagelig sva
rede til det nuværende Jorløse. Vesterby, som nævnes første gang i
1354, tilhørte da familien Munk (med tre roser). Vesterby, eller i
hvert fald en del deraf, tilhørte senere Roskilde bispestol, og en Karl
Nielsen, som 1430 skrev sig »i Vesterby«, har haft stedet eller gården,
hvis der allerede da var dannet en sådan, i forlening. Først 1480 hører
vi om en »hovedgård« i Vesterby, som bispestolen det år mageskif
tede til Hans Navl i Marup, en landsby i Tølløse sogn. Hvorfra
denne Hans Navl (eller Nagel) stammer, kan ikke oplyses, men ved
sin død 1489 blev han jordet i Sorø kirke, hvor der findes en ligsten
over ham og hans hustru. Hans Navl må formentlig regnes for den
første — i hvert fald den første kendte ejer af Vesterbygaard. Hans
sønner, Jørgen og Laurids Navl, tog den i arv efter ham, men i året
1562 solgte den førstnævntes søn Jørgen gården til den højt fortjente
kansler Johan Friis, der altså føjede Vesterbygaard til den lange
række af gårde og godser, som han i tidens løb fik samlet på sin hånd.
Johan Friis var født 1494, vist nok på Lundbygaard, som søn af
Jesper Friis til Hesselager og Anna Brockenhuus. Efter at han havde
modtaget en omhyggelig uddannelse både i hjemlandet og ved uden
landsrejser, fik han i året 1521 ansættelse i kancelliet. I 1523 tog han
parti for Frederik I, blev hans sekretær og modtog støtte af ham, også
økonomisk. Efter Grevefejden optoges han 1536 i Christian IIFs rigs
råd og blev kongens kansler, hvad han vedblev at være lige til sin død.
Han stod i spidsen for statens styrelse gennem en menneskealder og
udviste stor dygtighed og besindighed. Men desuden var han i højeste
grad optaget af at samle jordegods sammen, måske, som det er blevet
sagt, med lovlig stor griskhed. En række af herregårde sad han inde
med, og på tre af dem, Hagested, Hesselager og Borreby opførte han
store, imponerende hovedbygninger, af hvilke de to sidste er bevaret
til den dag i dag. Han døde ugift i Køge 1570.
Når Johan Friis ved køb skaffede sig gårde, var det ikke altid,
fordi han ønskede at beholde dem til sin død; gentagne gange sad
han kun inde med dem en kortere tid. Det var således tilfældet med
Vesterbygaard. Kort efter overtagelsen — om samme år eller først
4 år senere, kan ikke siges, opgivelserne er forskellige — afstod han
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Vesterbygaard, set fra nord, fra gården (fot. Bernild).

den tilligemed 1 vejrmølle, 1 vandmølle, 11 gårde og 4 huse ved mage
skifte med kongen, der til gengæld overdrog ham hele Assendrup by,
Højelse sogn, Ramsø herred, Københavns amt, der bestod af 6 gårde,
foruden 1 gård i Aagerup sogn, Merløse herred, Thorup kaldet.
Vesterbygaard var altså nu i kongens, d. v. s. statens hånd. Af kan
celliets brevbøger ser vi, at der 7. oktober 1566 udstedtes forleningsbrev til fru Kirstine Gyldenstierne, Gregers Bryskes enke, på Vester
bygaard i Sjælland mod årlig at svare 3 pd. rug, 3 pd. byg og 1 fjerd.
smør på Kalundborg Slot; hun må nyde sædvanligt arbejde af de 3
gårdsæder ved gården, men må ellers ikke befatte sig med dem; hun
må ikke jage og kun hugge i skovene med lensmandens tilladelse.
Men det ser ud til, at hun ikke længe har fået lov til at sidde inde
med denne herlighed. 17. februar 1567 udgik der nemlig brev til lens
manden Peder Bilde, hvori der meddeltes, at Michel Jude påny har
været hos kongen og klaget over, at skønt han havde fæstet Vesterby197
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gaard af Peder Bildes foged, har dog, da han kom fra Jylland med
sit gods, en frue (Kirstine Gyldenstierne) fået kongens forleningsbrev
på gården, dog kun indtil videre. Da bortfæstningen ikke omtaltes for
kongen ved forleningsbrevets erhvervelse, må Michel Jude få den
fæstede gård.
Om den tid, Vesterbygaard var i kongens hånd, skal der ikke her
tales yderligere, skønt den strakte sig lige til 1664, altså gennem hun
drede år. Men i disse hundrede år havde vort land oplevet mangt og
meget, til sidst de ødelæggende svenskekrige. Vesterbygaard kom til
at høre til krongodset i Kalundborg amt og gled derfor sammen med
det over til Gabriel Marselis. Om denne skriver William Norvin:
»Allerede i Slutningen af Christian IV’s Regeringstid havde Gabriel
Marselis været dansk Resident og Faktor i Amsterdam; ved store
Leverancer erhvervede han sig efterhaanden meget betydelige For
dringer paa den danske Krone, som under Krigen voksede til uhyre
Summer. Han havde været knyttet til Korfits Ulfeld, og Undersøgel
serne efter den styrtede Rigshofmesters Fald havde bragt en Række
Misligheder i Regnskaberne for Dagen, men Afhængigheden af den
hollandske Købmand var saa stor, at man ikke kunde bryde med
ham, og efter Krigen var Gælden til ham bleven saa bundløs, at der
ikke var andet at gøre end at forsøge at tilfredsstille ham med Jorde
gods ; han fik først Hannibal Sehesteds inddragne Gods i Norge,
siden Havreballegaard ved Aarhus, det senere Marselisborg og ende
lig Kronens Gods paa Møen og i Kalundborg Amt: Kalundborg Slot
og Ladegaard med Bygninger, Ager og Eng ..., Enemærkerne paa
Refsnæs og Asnæs,... det meget betydelige Bøndergods, største Delen
af Arts og Skippinge Herreder ... endelig et betydeligt Antal Kon
getiender, i det hele ikke mindre end 6782 Tdr. Htk. Gabriel Marselis,
der oven i Købet af Frederik III ophøjedes i Adelsstanden, var en
hensynsløs og brutal Godsherre ..., Bønderne paa de haardt med
tagne Godser blev yderligere udpint. Da han efter faa Aars Forløb
døde, var det derfor ikke nogen blomstrende Arv, han efterlod sine
Sønner«. Vesterbygaard forblev under dette store gods (fra 1690 næv
nes den som en ukomplet hovedgård) indtil tiden omkring 1700, da
den bortsolgtes.
Som første ejer nævnes Peder Thøgersen Lassen, adlet 1731 med
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navnet Lasson, død 1737. Han var søn af assessor Thøger Lassen til
Rødsiet i Vadum sogn og godshandler i stor stil. Vesterbygaard købte
han vist nok et af de første år i det 18. århundrede, men han afstod
den senere til justitsråd Niels Hansen Fuglede (1686 - 1759), der, hvis
Erik Pontoppidan taler ret i Danske Atlas, opbygte Vesterbygaard.
Men 1729 solgte og skødede Niels Fuglede, »Kongl. Mayts Cansellie
Raad til velædle og velbyrdige Niels Henrichsen, Raadmand og Negotiant (d. v. s. Handelsmand) i den kongl. Residentz Stad Kiøbenhafn
sin Hovedgaard Vesterbygaard ..., som nu bestaar af fri Hovedgaards Hartkorn Ny Matricul 64 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. med
underliggende Kirker, Kongetiende, Bøndergods og Husmænd ...«.
Gennem 16 år sad Niels Henrichsen inde med Vesterbygaard, hvor
efter han 1745 afhændede den til sin søn, assessor i højesteret og
sekretær i Danske Kancelli Henrich Henrichsen.
Af disse to sidstnævnte ejere af Vesterbygaard, fader og søn, der
tilsammen ejede godset i 21 år, er unægtelig sønnen den mest kendte.
Faderen, Niels Henrichsen, var en rig islandsk købmand, der senere
blev rådmand, justitsråd og viceborgmester. Han døde 1745 og havde
været gift med Agnete Birgitte, født Finkenhagen, der overlevede ham
i 18 år (død 1763). Hvad der har bragt ham til at købe Vesterbygaard,
om det har været ønsket om at anbringe en del af sine mange penge,
ved vi ikke; men det ser ud til, at han i en række af år har bestyret
godset; da sygdom senere hindrede ham i selv at tage sig deraf, over
tog sønnen bestyrelsen og begyndte at lægge sig efter landbruget.
Men kort efter døde faderen, og sønnen fortsatte antagelig med at
lede bedriften.
Henrich Henrichsen, der 1747 blev adlet under navnet Hielmstierne,
var født 1715 i København. I sit 18. år dimitteredes han til universi
tetet, studerede theologi og tog attestats 1736. Allerede 1738 blev han
sekretær i Danske Kancelli og gik kommissionen til ordning og be
skrivelse af den kongelige møntsamling til hånde, hvorved han fik
lejlighed til at lægge megen kundskab og dyb indsigt for dagen. I årene
1740 - 42 foretog han en længere, befrugtende udenlandsrejse til Tysk
land, Frankrig og England, fortsatte efter sin hjemkomst sit arbejde
i kancelliet, fra 1750 som assessor, men afskedigedes 1771 under
Struensees regimente. 1744 blev han assessor i højesteret, og 1747
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giftede han sig med Andrea Kirstine Kjærulff, datter af kancelliråd
Søren Kjærulff og Johanne Marie, født Benzon. Han steg efterhånden
fra den ene værdighed til den anden, blev 1747 justitsråd, 1760 etats
råd, 1766 konferensråd, 1776 justitiarius i højesteret og endelig 1777
gehejmeråd. Sit varigste minde har han dog sat sig ved at bestemme,
at hans store samlinger af danica, bøger, manuskripter, landkort og
portrætter skulle holdes sammen som et fideikommis for familien,
men hans svigersøn grev Rosencrone mente ikke at handle mod stif
terens patriotiske hensigt ved at søge biblioteket forenet med et større
offentligt. Fra 1807 udgør det en særskilt afdeling i Det kongelige Bib
liotek under navn af »den Hielmstierne-Rosencroneske Bogsamling«.
I juni 1750 afhændede Henrich Hielmstierne Vesterbygaard, hvis
hovedgårdstakst var 34 tdr. htk., til ejeren af det kalundborgske gods,
general Christian Lerche. Den nye ejer nedstammede fra en oprin
delig gammel dansk borgerslægt.
Hans forældre, faderen Vincents Lerche (1666 - 1742) til stamhuset
Rygaard og til Mattrup, som han havde taget i arv efter sin fader,
og moderen Cathrine Hedevig Wibe (1669- 1731) havde den trange
skæbne, at, skønt der i deres ægteskab fødtes ikke mindre end 12
børn, 8 sønner og 4 døtre, døde de alle som spæde eller ganske unge
med undtagelse af sønnen Christian, der var den næstældste og fødtes
1692. Som flertallet af hans samtidige standsfæller gik han den mili
tære vej, fungerede i den tidlige alder af 20 år som generaladjudant
hos den øverstbefalende, general von Scholten, i slaget ved Gadebusch,
steg til oberstløjtnant 1716 og tog afsked 1720 med obersts karakter.
Han gik derefter i fremmed tjeneste, men vendte tilbage og blev 1731
generalmajor, senere generalløjtnant og 1739 general af kavaleriet.
1751 blev han greve, og 1752 fik han rang med gehejmeråder; des
uden var han hvid ridder (fra 1734) og blå ridder (fra 1748). I 1742
erhvervede han, der fra 1735 havde siddet inde med Lerkenfeldt i
Jylland, desuden Kalundborg Ladegaard, Østrupgaard og Astrup, men
da det var hans hensigt at samle så vidt muligt et stort sammenhæn
gende jordareal, solgte han det jyske gods, ligesom Rosendal i Norge,
som var overgået til ham fra moderens slægt, og købte i det sted 1743
Birkendegaard, 1750 Vesterbygaard, 1751 Aunsøgaard og 1752 Davrup. Efter hvad der oplyses havde Chr. Lerche derved samlet 500
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Havefacaden, set fra sydøst (fot. Bernild).

tdr. htk. hovedgårdsjord, 730 tdr. htk. konge- og kirketiender og over
3000 tdr. htk. bøndergods, en besiddelse så stor, at den, når Frijsen
borg undtages, næppe stod tilbage for nogen anden her i landet. Lerches godsområde skal have udgjort alt i alt 4369 tdr. htk. mod Frijsenborgs 5797 tdr. htk. Til hovedsæde udvalgte han Østrupgaard, som
han forsynede med en imponerende, ny hovedbygning og gav navnet
Lerchenborg. Sit store gods, hvortil også hørte palæet i København,
fik grev Christian Lerche 18. april 1755 ophøjet til et stamhus, men
godt to år efter døde han 1757, hvorefter hele godset ifølge testa
mente overgik til hans enke Amalie Magdalene Christine grevinde
Lerche, født komtesse af Leiningen-Westerburg, som var en datter
datter af Ulrik Frederik Gyldenløve, dog med den indskrænkning,
at der intet måtte sælges eller pantsættes af det. Selvfølgelig var det
ikke nemt for en kvinde at stå i spidsen for så udstrakte ejendomme,
at kunne danne sig noget rigtigt overblik over den store bedrift, og
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da hun tilmed, så vidt man kan spore, har savnet økonomisk sans,
varede det ikke længe, inden hendes pengesager kom i uorden, og der
måtte nedsættes en kommission til, om muligt, at bringe orden i for
holdene. Den fremgangsmåde, man fulgte, skal der ikke her nærmere
gøres rede for, men da den mand af slægten, som grev Christian
Lerche, der var uden børn, havde bestemt til sin efterfølger, Georg
Flemming Lerche, en søn af hans halvfætter, fik nys om, at han ved
grevindens død skulle tage godset i arv, — testamentet skulle ligge
uåbnet, til grevinden var død, men noget var der altså sivet ud —
trængte han ind på hende i 1766 og fik det ordnet således, at han på
visse — ikke helt lette — betingelser fik godset overdraget. Han døde
1804. Om ham siger Otto Andrup, at det »aabenbart alene beroede
paa den nytiltrædende Besidders Dygtighed, om han kunde faa (God
sets Indtægter) drevet i Vejret og derved bjærge Livets Ophold. —
Men det gik ikke som haabet«. Gælden var stor, og afdragene kunne
dårlig skaffes til veje.
Der var derfor intet andet at gøre end at låne, og den udvej slog
Georg Flemming Lerche ind på i en ikke ringe grad, ja i en sådan
grad, at kongen til sidst, i 1787, forbød både ejeren og kancelliet at
rette henvendelser om nye lån på stamhuset. I 1789 blev der derfor
på hans egen foranledning nedsat en kommission til at tage alle for
holdene under overvejelse, og det indstilledes fra denne, at en del af
strøgodset, endvidere Davrup, Kalundborg Ladegaard og Lerchenfeldt
(ved Kalundborg) skulle sælges for derved at kunne skaffe midler til
dækning af en del af gælden og afdragene. Da det imidlertid af en
eller anden grund blev opgivet at sælge Davrup, og da der i alt væ
sentligt ikke opnåedes de priser, som man havde ventet, indkom der
langtfra nok, til at de tyngende byrder kunne bringes ud af verden.
I 1793, da hans søn Christian Cornelius Lerche skulle have Birkendegaard og Davrup, trængtes der atter til penge, og godsbesidderen op
nåede et nyt lån på 20.000 rdl., og i 1798, da han lovede at overgive
stamhuset til sønnen, fik han yderligere 30.000 rdl. Der skal ikke her
udtales nogen kategorisk dom over Georg Flemming Lerche, men blot
siges, at vanskelighederne i hvert fald ikke alene skyldtes ham. Gæl
den var stor, da han overtog godset, kvægsyge rasede på gårdene, og
forpagtningsafgifterne gik ned. Bøndernes skatte- og landgilderestan-
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cer steg for Birkendegaards, Astrups og Davrups vedkommende fra
5955 rdl. i 1767 til 27.189 rdl. i 1782 og 32.216 i 1785. Og således var
det også for de andre gårdes vedkommende.
I 1798 overtog sønnen Christian Cornelius Lerche godset. Han var
født 1770 i København, blev 1789 cand. jur. og fik derefter arbejde i
rentekammeret til 1797, da han altså beredte sig på at overtage stam
huset Lerchenborg. Det gik i begyndelsen nogenlunde for ham, men
da den gamle grevinde endelig døde 1800, og da en række store af
betalinger på lån derefter skulle iværksættes, fattede han 1803 den
noget ejendommelige plan — for børnenes skyld, som han elskede
lige højt, og da hans hustru, Ulrikke Sophie v. Levetzau (1771 - 1803),
samtidig afgik ved døden — at søge om en slags ophævelse af stam
huset og dermed følgende ret til at sælge godserne mod at erstatte
det med en fideikommiskapital. Dette gik man virkelig ind på, og han
skilte sig af med palæet i København; derimod gik det ikke med
godserne, hvorfor han udtænkte en anden plan, som ville hjælpe ham
til — hvad der var hans egentlige ønske — også at kunne give sine
yngre børn delagtighed i hans efterladenskaber. Godset blev altså for
så vidt holdt sammen, og han kunne derfor efter 1807 at have indgået
nyt ægteskab (med Catharina Wilhelmine Dorothea von Krogh (1788 1848), der, ligesom hans første hustru, skænkede ham ni børn), senere
overdrage sine børn forskellige af ejendommene. I årene 1808 - 11 var
han amtmand i Holbæk amt, men opgav dette embede, da hans ar
bejde med gårdene lagde for meget beslag på hans tid og hans kræf
ter. Til tak for den offervillighed, han havde udøvet i krigens tid,
blev han 1818 lensgreve, og samtidig tillodes det, at der måtte træde
et lensgrevskab i stedet for det Lercheske fideikommis. Til dette skulle
kun høre noget af det tidligere stamhus, nemlig Lerchenborg og Aunsø
med tilhørende gods, i alt 2965 tdr. htk.
Der skal for øvrigt ikke her gøres rede for hans offentlige virksom
hed af forskellig art, men blot nævnes, at han i 1832 var medlem af
»de 35 oplyste Mænds Forsamling« og 1835 - 36 af de forskellige
stænderforsamlinger for østifterne, 1844 blev han gehejmekonferensråd, og 26. april 1852 døde han på Lerchenborg.
Det kan mulig være passende her at indføje, hvad sognepræsten i
Holbæk, professor dr.phil. og theol. J. H. Larsen skriver om Vester-
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bygaard i 1832. »Gaarden er nu en simpel Forpagtergaard, 2 Fløje i
Mur og Bindingsværk, den ene for Forpagteren, den anden for For
valteren, teglhængt. De øvrige Bygninger straatækte. Priviligeret Ager
og Engs Hartkorn 64 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb., Skovskyld 5 Skpr.,
upriv. Ager og Engs Hartkorn 15 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 0 Alb., 500 til
550 Tdr. Ld., 9 Marker, Jorderne stærkt lerede, Besætning af 250
Qvæghøveder eller 1250 Faarehøveder (det sidste nu), 20-24 Heste.
Svallerup Kirketiende af 406 Tdr. 4 Skpr. 0 Fdk. 0 Alb. tiendeydende
Hartkorn og samme Sogns halve Kongetiende. Store Fuglede Sogns
Konge- og Kirketiende, hver 319 Tdr. tiendeydende Hartkorn. Lidet
Egeskov endnu paa Gaardens Marker samt fornøden Underskov,
sædvanlig Smaajagt, Fiskeri i Mar og Tvis Søer, samt i adskillige Kær.
Bøndergods 641 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdk. 1^ Album og 6 - 8 Tdr. Land
til hver Td. Hartkorn. 68 Bøndergaarde, deraf 25 udflyttede, 100
Huse, deraf 79 med Jord 2 å 4 Tdr., hvoraf 10 udflyttede; Hoveri;
jus patr. til Svallerup og St. Fuglede«.
Men 8 - 9 år før sin død havde grev Christian Cornelius Lerche
skilt sig af med Vesterbygaard, som han tidligere (1837) havde solgt
Sæbygaard. Ved skøde af 29. december 1843 afhændede han nemlig
gård og gods til cand. jur. Chresten Andreas Fonnesbech.
Denne Vesterbygaards nye ejer var født i København 1817 af for
ældrene silke- og klædekræmmer Anders Christensen Fonnesbech og
Cathrine Marie, født Rørvig. Familien stammer fra gården Fonnes
bech i Ikast sogn (ved Herning). Han blev juridisk kandidat i 1840
og agtede først at gå embedsvejen, var nogle år fuldmægtig på by
foged- og birkekontoret i Frederiksborg, søgte ansættelse i kancelliet,
men da faderen døde og efterlod ham en efter datidens forhold be
tydelig arv, valgte han en anden vej og købte i 1843 Vesterbygaard
med Saltofte vænger samt i 1845 2 bøndergårde med ret til at ned
lægge dem, hvorefter han af disse og vængerne dannede Saltoftegaard ;
de 2 gårde tilsammen havde 1891 240 tdr. htk., hvoraf 87 drives under
dem. Han blev hurtig medlem af sogneforstanderskabet og dets for
mand; allerede i 1848 valgtes han til Holbæk amtsråd, og ved siden
af sin virksomhed som landmand overtog han efterhånden en stor
mængde offentlige hverv. Han var en af de ledende mænd i amtets
økonomiske selskab, var i mange år bestyrelsesmedlem og derefter
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indtil måneden før sin død formand for selskabets sparekasse, som
råder over betydelige midler. Hans politiske virksomhed bragte ham
ind både i rigsdagens folketing og i rigsrådets landsting og medførte,
at han gentagne gange var minister og endogså selv dannede ministe
rium. Han døde 1880 i København. 1844-46 opførte han Vesterbygaards hovedbygning. Den består af en midtfløj og to sidefløje og er
et smukt og rummeligt hus med nutidssvarende indretning. Siden 1843
havde han været gift med Karen Sophie, født Hauberg, der ifølge
skifteprotokollen sad som ejerinde af gård og gods.
Ved arveudlægsskøde af 16. april 1907 gik Vesterbygaard med gods
over til den afdøde ministers søstersøn, cand. jur. Orla FonnesbechWulff, født i Stubbekøbing 1846, død 1913. Ved hans død gik Vester
bygaard dernæst over til hans brorsøn og plejesøn, daværende valg
menighedspræst Henry Emil Fonnesbech-Wulff, der var født 1871
som søn af købmand, senere klokker F. V. Wulff (død 1903) og hans

Havestue o. 1944 (fot. Bernild).
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hustru, født Wulff. Han blev student fra Hauchs skole 1889, lærte
derefter landvæsen på Vesterbygaard, og tog theologisk embedseksa
men 1898. Han var dernæst lærer på Testrup Højskole 1898-99,
kapellan i Ormslev 1899- 1900, konstitueret sognepræst i Præstø,
sognepræst i Lovns 1903, valgmenighedspræst i Vallekilde 1906-23,
da han udnævntes til biskop over Roskilde stift, i hvilket embede han
døde 31. januar 1934. Han var gift fra 1904 med Laura Elisabeth
Fonnesbech-Wulff, født Hastrup (1883 - 1936), datter af godsejer
Julianus Hastrup og hustru Marie, født Nyholm. Da enkebispinden
havde besiddet gård og gods i 1}^ år, overgik ejendommen ved hen
des død 1937 til den ældste søn og nuværende ejer, hypoteksforenings
direktør Orla Fonnesbech-Wulff, født 1905 og siden 1948 gift med
Marie Louise Møller. I hans ejertid er hovedbygningen og inspektør
boligen helt moderniseret.
Gårdens tilliggende er nu 485 tdr. Id. ager, 59 tdr. Id. skov og have
og 24 tdr. Id. fæstehuse.
L. F. LA COUR

EJERE

BYGNINGER

1354 Roskilde bispestol
1480 Hans Navl
1562 Johan Friis
1562ell. 66 Kronen
1664 Gabriel Marselis
1700-29 Forskellige ejere
1729 Niels Henrichsen
1745 Henrich Henrichsen Hielmstieme
1750 Chr. Lerche
1832 Tofløjet hovedbygning i
bindingsværk

1843 Chr. A. Fonnesbech
1907 O. Fonnesbech-Wulff

1844 - 46 Hovedbygning opført
Hovedbygning og
inspektørbolig moderniseret

Kattrup, set fra nord, fra gården (fot. Bernild).

Kattrup
Buerup sogn, Løve herred, Holbæk amt

Kattrup skjuler sig halvt mellem de skove, der endnu dækker Amosedalens skråninger, men fra de omliggende højder er udsynet frit og
vidt ud over den store mose, over Tissø og det flade Vestsjælland,
Heden, og Store Bælt, og mod nord kan blikket finde vej mellem
Skarresøskovene til Odsherreds stort svungne bakkerækker.
Kattrup nævnes enkelte gange i middelalderen. Den var da en
landsby af beskedent omfang, men i den lå som i så mange andre
landsbyer en hovedgård. 1339 skænker dronning Margrethe den til
Sorø kloster, og 1414 kommer den under Roskilde bispestol. Efter
reformationen tilfalder den igen kronen, der ved et mageskifte 1561
overlader den til Laurits Iversen Serlin. Den forbliver nu i en år
række i hans slægt.
1625 og 1655 ejes den af Christoffer Skade. I det sidste år får
Axel Juul til Volstrup den i sin besiddelse. Axel Juul tilhørte høj207
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adelen uden dog at spille nogen fremtrædende rolle. Han var født
på Villestrup 1606 og havde rejst i udlandet i en længere årrække.
1629 var han kommet hjem og havde fået ansættelse i Danske Kan
celli. Et par gange blev han benyttet på sendefærder. Arent Bemtsen
priser hans åndelige interesser, han ejede et bibliotek og et kunst- og
naturaliekabinet. 1664 solgte han Kattrup til rentemester Henrik
Mililer, der foretog en betydelig udvidelse af Kattrups tilliggender,
idet han lod landsbyen Kattrups gårde nedbryde og lagde derefter
deres jorder under hovedgården. Kattrup kaldtes efter en beretning
fra 1690 også for Kuserup, og dens nedlæggelse er blevet mindet i
rimet: Kattrup den røde lagde Kuserup by øde.
Henrik Müller var blandt Danmarks førende finans- og forretningsmænd i det 17. århundrede. Han var født i Itzehoe 1609. Alle
rede som barn synes han at have været en fremragende begavelse.
Statholderen i hertugdømmerne Breide Rantzau tog sig af ham og
sørgede for hans uddannelse, blandt andet hjalp han ham på Sorø
Akademi. Snart fik han en stilling i Tyske Kancelli og senere an
sættelse hos statholderen i København, Frands Rantzau. 1632 blev
han kammerskriver, d. v. s. han fik bestyrelsen af finanserne i kon
gens particulære kammer i sin hånd. Det var et sted, hvor der var
noget at lære for en energisk ung mand. Han lærte kongens og kro
nens bestandige pengetrang at kende, og han forstod, at de betød en
næsten uudtømmelig kilde til velstand for foretagsomme privatmænd.
Han kom grundigt ind i statsfinansieringens problemer og fandt også
her et vidt virkefelt for folk, der forstod deres sager. 1641 opgav
Henrik Müller sin stilling og blev i stedet for tolder. Tolderne har jo
sjældent haft det bedste ry på sig, og Henrik Müller bidrog på ingen
måde til at aftvætte de pletter, der i århundredernes løb har fæstet
sig på toldernes skjold. Tværtimod. Han føjede adskillige nye kapitler
til den gamle historie. Men han var ikke af den slags, der møjsomme
ligt samlede sig velstand ved lurvede små bedragerier. Hvad han
foretog sig, var i den store stil. Han startede en privat handelsforret
ning, som navnlig handlede med staten. Under krigen 1643 - 45 ydede
han store leverancer, og ved behændigt at udnytte sin dobbeltstilling
som privat forretningsmand og tolder lykkedes det ham at udføre
besvigelser i en for datiden ganske ukendt målestok. Det blev senere
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opgjort, at han havde snydt staten for 260.000 rdl., en sum, der i
vore dages penge ville svare til millionværdier.
Når hans transaktioner blev i den grad udbytterige, skyldtes det
dels hans nære tilknytning til rigets hovmester Corfitz Ulfeldt, der
selv tærede bravt på statens finanser, dels at han var sine samtidige
langt overlegen med hensyn til forretningsmetoder. Dygtighed, dri
stighed og frækhed indgik hos ham i en lykkelig forening. Hans dyg
tighed blev belønnet med udnævnelse til generaltoldforvalter for hele
Danmark. Hans øvrige egenskaber syntes at skulle få deres belønning
ved hans høje protektor Corfitz Ulfeldts fald 1651. Da blev hans
besvigelser åbenbarede, og han blev fængslet. Men nu trådte hans
storhed først rigtigt for dagen. Han havde simpelthen gjort sig uund
værlig, ingen kunne i hans sted finde rede i statsfinansernes virvar.
Han var den, der bedst kunne finde vej til den europæiske kredit.
Hvad var der så andet at gøre end at åbne fængslets porte for ham
og indsætte ham i hans forrige værdigheder. Nu skiftede han i nogen
grad taktik, idet han gik over til at låne staten de penge, han med
så meget held havde tjent på den. Efter Carl Gustav krigene stod han
som en af statens største kreditorer, og han mødte som sådan megen

Kattrup 1868. Efter Richardt og Secher.
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påskønnelse, idet han blev rentemester, kammerråd og assessor i skatkammerkollegiet. For sine penge fik han udlagt jordegods, i alt en
13 - 14.000 tdr. htk. Han ejede og oprettede en lang række herregårde,
men der havde han for en gangs skyld gjort en fejl beregning. Ene
vældens hårdhændede skattepolitik berøvede ham i hans alderdom
frugterne af hans ungdoms bestræbelser. Som en forarmet mand
måtte han på sine gamle dage rejse rundt til sine noget bitre sviger
sønner, der vel heller ikke havde forudset denne udvikling. Kongen
havde dog medlidenhed med den faldne storhed og bevilgede ham en
beskeden årlig pension, senere måtte han også betale hans begravelse,
hvad arvingerne ikke kunne eller ville.
Kattrup overlod Henrik Müller til sønnen Christian Müller, der
drev det til at blive amtmand på Island, hvor han dog sjældent op
holdt sig. Han lod gården gå videre til broderen Frants Müller.
På den tid, i 1680’erne havde Kattrup 47 tdr. htk. i ager og eng og
6 i skov. Den årlige udsæd var 222 tdr., og den var vurderet til 127
læs hø. Som besætning havde den 12 heste, 18 køer, 16 stude, 14 styk
ker ungkvæg, 26 får og 32 svin.
Efter Frants Müllers død 1704 købte Chr. Paludan fra Kalundborg
Kattrup. Efter ham havde ritmester Bolle Luxdorph Rose den nogle
år til 1718, og dernæst kom Hans Philip Bochenhoffer. Han kom i
stor gæld til Mette Marie Juul på Kragerup, og hun overtog omsider
gården. Hendes svigersøn major Anton Günther Ellbrecht købte den
af arvingerne. Han kunne se tilbage på en bevæget løbebane. I sin
ungdom havde han været i russisk krigstjeneste og blandt andet del
taget i slaget ved Poltava. Derefter kom han i dansk tjeneste og førte
et kompagni i slaget ved Gadebusch. Kompagniet blev fuldstændigt
oprevet, og han blev selv hårdt såret og fanget. Da han var blevet
udløst af fangenskabet, hvervede han et nyt kompagni i Holland og
deltog med det i Stralsunds belejring, hvor han atter blev hårdt såret.
Efter krigen fik han tjeneste ved Nordsjællands nationalregiment.
1726 forfremmedes han til major, 1733 til oberstløjtnant, og 1740 blev
han oberst. 1741 drog han igen i felten med et hvervet regiment på
engelsk side i Den østrigske Arvefølgekrig, og han endte sine dage
som generalmajor. Ellbrecht har altså bragt nogle pust fra den store
verden til den lille, afsides liggende sjællandske herregård, men ellers
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Kattrup, folkebygning opført 1877, set fra vest (fot. Aa. Roussell).

ved vi ikke noget om, hvad han udrettede der. 1751 solgte han Kat
trup til landsdommer Peder Kraft. Efter dennes død solgte enken
gården til Jørgen v. Hjelmcrone. Han var en godsforvaltersøn, der for
søgte sin lykke som godsejer, men han havde ikke heldet med sig i
det. 1772 bragte et giftermål med en rig enke ham for en kort tid
over vanskelighederne, men da han stadig ikke kunne finde den for
nødne balance mellem indtægter og udgifter, måtte han 1775 sælge
Kattrup til major H. Focken. Ved auktion 1781 gik den derefter over
til kammerråd P. Gommesen Errebo for 35.000 rdl. Han beholdt går
den i 12 år, hvorefter han solgte den til landvæsenskommissær Peder
Ole Borch Møller for 66.000 rdl. Godsets værdi var nu i rask stigning.
1800 blev det købt af Johs. Caspar Mylius for 94.000 rdl.
I ham fik Kattrup en af sine dygtigste ejere gennem tiderne. Han
var født 1776 i Odense, blev student 1797 og gik derefter militær
vejen. 1801 blev han premierløjtnant i artilleriet, 1803 kaptajn og
1809 kompagnichef; men 1813 tog han sin afsked for helt at kunne
hellige sig driften af sine godser. Kattrup overlod han 1804 til sin
14*
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moder. En opgørelse fra 1807 viser, at Kattrup da havde 56 tdr. htk.
ager og eng, 5 tdr. skovskyld og 3 tdr. mølleskyld, desuden lå Holm
strup kirketiende med 20 tdr. htk. til den. Bøndergodset udgjorde 225
tdr. htk. ager og eng og 2 tdr. skovskyld.
Den var da behæftet med en 1. prioritet til etatsrådinde Kløcher
på 36.000. rdl. Kaptajn Mylius havde en 2. prioritet på 30.000 og en
3. på 4000. Desuden havde han 11.000 rdl. stående mod 1. prioritet
i skoven i Myrebergsvænget og i gården efter 96.000 rdl., og kredit
kassen havde 15.000 stående mod 1. prioritet i Askvadvænget og
Hallebyore overdrev og i gården efter 70.000 rdlr.
Kaptajn Mylius købte 1806 Estruplund og 1812 Villestrup. Mange
af dem, der købte sig ejendomme i disse år, da priserne nåede så
højt som aldrig tidligere, måtte i pjalter og armod gå fra dem igen,
da deflationen efter Napoleonskrigene satte ind. Men Mylius gik det
ikke sådan. Han administrerede sine ejendomme med stor dygtighed,
og da de dårlige år kom, købte han ejendomme i stedet for at sælge,
1816 således Aarupgaard, 1821 Aagaard og 1831 Lystrup. Efter sin
Dagligstue på Kattrup (fot. Aa. Roussell).
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moders død blev han påny Kattrups ejer, og samtidig fik han Rønningesøgaard. 1835 solgte han gården til J. F. Adeler, men efter den
nes fallit det følgende år måtte han overtage den igen.
1839 lod han Kattrup stille til auktion. I auktionsannoncen gives der
en udførlig beskrivelse af godset. Det er beliggende, hedder det, i en
af Sjællands yndigste egne, omgivet af skove, bakker og søer. Fra
hovedbygningens vinduer og fra den store med gamle lindealleer,
terrasser og et par hundrede frugttræer forsynede have er en sjælden,
vid og smuk udsigt over Odsherred, Kattegat og øerne ved Sjællands
nordkyst, samt over Bæltet til Fyn. Fra haven er umiddelbar udgang
til en stor lystskov. Hovedbygningen er herskabeligt indrettet med ca.
20 værelser og i meget god stand. Udbygningerne er i forrige år nyt
opførte af grundmur. Skovene med et areal af ca. 180 tdr. Id. lig
ger lige ved gården og er i fortrinlig tilstand. Ligeledes er der flere
fortrinlige fiskedamme. På hovmarkerne findes hidtil ubenyttede lagre
af kalksten og mergel. Ved søerne og på den meget store Åmose
haves et meget betydeligt engslet. Jorderne, der udgør et areal af ca.
800 tdr. Id., er særdeles gode. Til ejendommen hører parcelgården
Mylenfeldt, vandfaldsmølle, et pottemageri, et teglværk og Holmstrup
sogns kirketiende. Den årlige jordebogsindtægt er 1290 rdl., 20 tdr.
rug, 300 lispund rugmel, 188 tdr. byg, 96 tdr. havre, 38 lispund smør,
40 lam, 40 gæs, 48 ænder, 172 høns, og 3200 æg. I stedet for hoveri
arbejde svares af hver gård årligt 4 tdr. rug, 3 tdr. byg, 4 tdr. havre
og 13 rbdlr. Desuden køres 24 tdr. sæd til en af de nærmeste køb
stæder. Af husmænd haves årligt 4680 ugedage samt 743 høstdage,
der tildels forrettes i lodder. Avlingen er ikke bortforpagtet.
Men Mylius kom dog ikke af med Kattrup ved denne lejlighed.
Han beholdt den til sin død 1852, hvorefter den gik over til hans
svigersøn, grev Fr. E. H. Bernstorff. Da denne døde 1894 overtog
grev U. J. A. Bernstorff-Mylius Kattrup, der 1925 gik over til kam
merherre, grev A. P. Bernstorff-Mylius, ved hvis død 1949 den solgtes
til skibsreder A. P. Møller, der 1951 tilkøbte 600 tdr. Id. af Selchausdals skov, samt Strids mølle.
Den gamle hovedbygning, der var opført i midten af det 18. år
hundrede, blev revet ned 1898, hvorefter den tidligere forpagterbolig,
der var opført 1877, fungerede som herskabsbolig, indtil den nye,
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præsentable hovedbygning blev opført 1925 ved arkitekt Jens Ingwersen i ét stokværk over en høj kælder. Mens den gamle bindings
værks hovedbygning med sine sidefløje og avlsbygningerne dannede
en helt lukket gårdsplads, er der nu skabt luft om hovedbygningen,
ved at sidefløjene er udeladt og ved at laden, som lukkede mod nord,
er nedrevet. Grev Bernstorffs forpagterbolig fra 1877 var allerede
trukket mod vest uden for anlægget, hvor den ligger bag en stor dam.
Kattrups nuværende areal er 600 tdr. Id. ager, 125 tdr. Id. eng og
630 tdr. Id. skov. Til gården ligger bøndergods med en ejendomsværdi
på 285.200 kr.
GUNNAR OLSEN

EJERE
1390erne Dronning Margrethe
1393 Sorø kloster
1414 Roskilde bispestol
1536 Kronen
1561 Laurits Iversen Serlin
1625 Chr. Skade
1655 Axel Juul
1664 Henrik Müller
1704-1800 Forskellige ejere

1800 J. C. Mylius
1852 Fr. E. H. Bernstorff
1894 U. J. A. Bernstorff-Mylius

1949 A. P. Møller

BYGNINGER

Nu kaldet Kuserup
ca. 1750 Hovedbygning med ca. 20
værelser
1838 Udbygninger nyopført af
grundmur
1877 Forpagterbolig opført
1898-99 Hovedbygningen nedrevet
1925 Nuværende hovedbygning op
ført ved Jens Ingwersen

Dønnerup, set fra haven (fot. Bernild).

Dønnerup
Holmstrup sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Når landsbyer skulle omgøres til herregårde, kunne man ikke i den
grad spørge, om man fandt et smukt sted, som hvis man frit valgte,
hvor man ville lægge sit nye bosted. Derfor er det ikke alle vore
herregårde, som ligger smukt, skønt hovedparten vel gør det. I ti
dernes løb, når der har dannet sig anlæg af parker og lunde omkring
stedet, vil jo de fleste pletter vinde i skønhed, men den er altså frem
kaldt ved menneskelig kunst og virke; den har ikke fra første færd
været til stede — fra naturens hånd. Andre herregårde har derimod
fået en beliggenhed, om hvilken man trøstig kan sige, at der har været
skønt, inden man ad kunstig vej søgte at fremkalde noget sådant.
Til disse sidste hører Dønnerup. Læs blot, hvis De ikke selv har
været der, hvad H. V. Clausen skriver:
»Det er vanskeligt at komme over Bæk og Mose over i Store Mø-
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sten, og vi gaar derfor tilbage sønden om Lindebjærg ud til Vejen
Tornved-Dønnerup. Stadig vidunderlig smukt med Trægrupper og
smukt Tilbageblik til Langbjærg. Foran har man Træerne ved Dønnerup. Aldeles yndigt ved Bødkerhus-Brændesløkkevejen med Smaasøerne Rajemose og Gulemose. Pragtfuld Allé ind i Dønnerup, ligeud
maleriske frønnede Pile«.
På dette sted, som naturen har skænket så stor skønhed, ligger
herregården Dønnerup og dækker over de strækninger, hvor der tid
ligere fandtes en landsby. Allerede i middelalderen (1199) hører vi
den nævne, den hed da Dindethorp og havde endnu 1688 13 gårde
og 2 huse. Men i året 1730 lod konferensråd Peder Benzon den op
bryde, grundede sin nye gård og bevarede end ikke det navn, som
stedet havde båret i århundreder, men opkaldte sig selv ved at give
gården navnet Benzonslund.
Peder Benzon var søn af kancelli- og kammerråd, senere generalprokurør og gehejmeråd Niels Benzon (1646- 1708) til Vaar i Slet
herred, Farstrup sogn m. m. og hustru Else Scavenius (1660 - 89). Han
var født 26. juli 1684 i København, immatrikuleredes 1669 på det rid
derlige akademi og blev senere assessor i hofretten. 1710 udnævntes han
til justitsråd, kaldedes 1712 til assessor i højesteret, men afskedigedes 13.
maj 1735 og døde kort efter, den 10. juni. Han havde 1709 ægtet Anna
Sophie Wissing (1692-1762), datter af kammerråd Johs. Wissing og
Elisabeth v. Meulengracht. Han var stor godsbesidder og ejede i ti
dernes løb en række af gårde, som han dels havde arvet, således Vaar,
som hans fader havde ejet, men som han selv solgte 1718, dels havde
købt, således Hagestedgaard (købt 1712, solgt 1715), Gjeddesdal (købt
1714, solgtes 1738 efter hans død), Tryggevælde (købt 1716, overladt
1718 til Frederik IV for Vibygaard), dels selv havde oprettet, bl. a.
Benzonseje (1722), Benzonsdal (1730), Gislingegaard (1730) og Ben
zonslund (1730), endvidere Aagaard, som hans broder, den senere
statholder i Norge Jacob Benzon, havde overladt ham.
Ved hans død ejede han i alt fald Gjeddesdal, Vibygaard, Aagaard,
Benzonsdal, Benzonseje, Gislingegaard og Benzonslund.
Kort efter hans død udstedte kongen 15. juli 1735 efter begæring
af skiftekommissærerne i hans stervbo et proclama, hvori det bl. a.
hedder: »at der i hans efterladte Stervbo ventelig vil findes temmelig
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Vidtløftighed«, hvorfor kongen »byder og befaler alle og enhver, som
formener sig noget retmæssigt og lovligt Krav og Fordring efter for
nævnte Conf. Raad Peder Benzon at have, det være sig efter Vexler,
Obligationer eller andre Gælds-Breve samt efter Regninger, og ellers
af hvad Navn det være kunde, at de ufeilbarligen inden Aar og 6
Ugers Forløb ... sig med samme deres Krav og Fordringer hos oven
bemeldte Skifte-Commissarier ... anmelder«.
Antagelig har det hurtigt vist sig, hvad man utvivlsomt havde mis
tanke om, at der i hans bo ventelig fandtes »temmelig Vidtløftighed«,
og det var derfor ikke mere end naturligt, at hans enke, fru Anna
Sophie Wissing såvelsom kurator og formynder for hans tre børn,
hans broder, konferensråd Lars Benzon, 20. april 1736 fragik arv
og gæld efter ham, »som den 10. Juni 1735 ved Døden er afgaaet og
overlader alle den sal. Mands Midler, Gaarde, Gods og Formue til
Skifterettens lovlige Behandling«.
Vi kan ikke her gennemgå alt, hvad der hører med til ordningen
af konferensråd Peder Benzons omfattende dødsbo, men må udeluk
kende holde os til salget af Benzonslund. 14. maj 1736 fastsatte skiftekommissarierne auktion over bl. a. Benzonslund, Gislingegaard og
Aagaard med tilliggende bøndergods, kirker og herligheder til 4., 11.
og 18. juni om eftermiddagen klokken tre slet, at holdes udi justitsråd
Sechmanns gård på GI. Torv i København, men der må antagelig
ikke være kommet noget ud af det, da der 9. oktober 1736 påny lyses
til auktion over de tre samme gårde til 26. oktober, og dernæst, da
der heller ikke ved denne fandt nogen handel sted, atter 20. november
1736 til en dato, som tilsyneladende ikke findes nævnt i Sjællandsfars
landstings skødebog 1731 -48, og der tilføjes, at »ingen Tilslag sker,
førend Budet er blevet Stervboets Creditorer refereret og deres Appro
bation indhentet, og indtil sligt er sket, staar den bydende fast ved sit
Bud«. Det synes at tyde på, at man ikke ville udsætte sig for, at en,
der havde afgivet bud, skulle trække sig i det. Men heller ikke denne
gang lykkedes det at komme af med gårdene. Derfor måtte der atter
fastsættes en ny auktion til 14. februar 1737, hvorved dog Gislinge
gaard er gledet ud og erstattet med Vibygaard. Benzonslunds størrelse
opgives alt i alt til 393 tdr. 5 skpr. 0 fdk. % alb. Og denne gang
gik det endelig i orden. Men først 3. Juni 1738 ser vi meddelelse
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derom, idet Laurids Stampe, herredsfoged i Merløse-Tuse herreder
og Laurids Lydersen, statsskriver sammesteds »... vitterlig gør, at ...
paa en [over] den sal. Konferensraad Peder Benzons Jordegods den
14. Februar 1737 holden Auktion ... har velædle og velbyrdige Capitainlieutenant Hans Henrich von Eichstedt, residerende i Schielschiør
... ladet sig ... tilslaa som højestbydende ... Benzonslunds Hovedgaard med ». .. Bøndergods og Hartkorn ... for den Sum 10.370
Rixd. Courant. Benzonslunds Hovedgaard med tilliggende Marker og
Enemærker er efter ny Matrikel anslagen for Hartkorn Ager og Eng
22 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdk. 2 Alb., Skovskyld 1 Td. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb.
tilsammen Hovedgaardstakst 24 Tdr., fri for Skatter, svarer alle Ti
ende, er med kongelig allernaadigst Bevilling af 8. April 1730 indret
tet til Hovedgaards Takst af Dønnerup By, som er afbrudt. Under
Gaarden bruges Dønnerup Bys Tyre Jord, som er lagt under Benzonslund, er Hartkorn 2 Fdkr. 2 Alb.; heraf svarer Herskabet Skat
terne. Anno 1730 er oprettet et Mageskifte mellem sal. Conf. Raad
Benzon og Hr. Etatsraad Christian Lente von Adeler angaaende
nogen Jord, som Kaye Mose Byes Beboere forhen have haft i Døn
nerup Bys Mark, Brændelykke kaldet«.
Den nye ejer af Benzonslund var en ung mand — knap 22 år —,
da han blev godsbesidder. Han var født 14. juli 1715 som søn af
overkrigssekretær, senere amtmand i Frederiksborg og Kronborg am
ter Valentin v.Eickstedt og hustru Edel Cathrine Kaas,gikden militære
vej og blev i 1769 generalmajor. 2 år senere forlagdes hans regiment til
København, og han blev en af lederne af hof revolutionen 17. januar
1772. Han steg yderligere til general af kavaleriet, kommandør for
livgarden til hest og statsminister, men 1784 faldt han i unåde, blev
ganske vist overkammerherre, men mistede alle sine embeder. Han
ejede Louiselund på Sjælland og Boltinggaard på Fyn og var kendt
for sin runde gavmildhed mod godsets bønder. Han døde på Bolting
gaard 13. juni 1801. Efter al sandsynlighed har han ikke kunnet sætte
noget særligt spor på Benzonslund — han boede der måske ikke en
gang — og kun to år sad han inde med godset. 11. juni 1739 skødede
og afhændede Hans Henrich von Eickstedt til oberstløjtnant Reimer
Henrich von Barner ... Benzonslund hovedgård med tilliggende mar
ker og enemærker, skove og herligheder alt i samme stand og stør-
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Dønnerup, set fra gården (fot. Bernild).

relse, som det havde, da v. Eickstedt blev ejer af det. Om v. Barner
skal kun meddeles, at han hørte til den kendte fra Tyskland indvan
drede slægt, og at han døde som oberstløjtnant af kavaleriet i Skæl
skør 1767. Også han ejede kun godset i nogle få år, da han allerede
18. juni 1745 — efter tilsyneladende at have øget det en smule — af
hændede Benzonslunds gård og gods med tilhørende bygninger, byg
gepladser, kirker og dens tiender samt tilliggende bøndergods .. . »med
hvis videre jeg mig derefter har tilkiøbt til Sr. Peder Willumsen fra
Maribo i Lolland«. Det synes, som om det har været noget skov, v.
Barner har skaffet sig, da skovskylden nu er steget fra 1 -1 -1 -1 til
1 - 5 -1 -1. Købesummen var 12.300 rdl. Om Peder Willumsen kan
der ikke, på grundlag af de hidtil foretagne undersøgelser, meddeles
noget særligt. Han ejede gård og gods i nærved 13 år, men skødede
og afhændede det 14. januar 1757 til velædle hr. Christian Henrich
Selchau, om hvis livsomstændigheder vi heller ikke har noget at med219
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dele ud over, at han skal være født i Schlesien 3. december 1718 og
skal være død 15. februar 1788, og han må antagelig betragtes som
stamfader til den slægt, som ovenikøbet har overført sit navn til en
af vore herregårde, det gamle Gundetved, som kom til at bære navnet
Selchausdal. Benzonslunds størrelse var den samme, da Selchau over
tog den, som da Peder Willumsen 13 år tidligere var blevet ejer af
den. Købesummen var denne gang 24.000 rdl. Om de følgende trans
aktioner vedrørende Benzonslund får man oplysning gennem Sjæl
landsfars landstings skødebog 1783 - 94. Der står således:
Jeg underskrevne Christian Andreas Selchau, Forpagter paa Nysø
her i Sielland gjør hermed vitterligt, at da jeg ved Højesterets allernaadigste Dom, afsagt den 10. Martii 1790 saaledes lydende:
»Naar Forpagter Christian Andreas Selchow til førstkommende
1ste Maj eller i det seneste inden førstkommende 11. Juni Termins
Udgang til afgangne Proprietær Christian Henrich Selchaus Stervbo
erlægger 30.196 Rdl. 3 Mark 10^ Skil., bør han være berettiget at
modtage af bemeldte Stervbo Benzonslund og Arnaghegaard med un
derliggende Bøndergods, Kirke og Herlighed, alt paa de Vilkaar, som
hans afdøde Fader iøvrigt ved og under Samfrændeskiftet af 20de
December 1773 har fastsat, men i Mangel deraf bør bemeldte Gaard
og Gods ved offentlig Auction til fordel for Stervboet bortsælges; i
det øvrige bør Parterne for hinandens Tiltale i denne Sag fri at være
Processens Omkostninger ophæves. — Til Justitskassen betaler
Citanten som tabende 5 Rd.«
er bleven Ejer af Benzonslund dg Arnaghegaard med underlig
gende Bøndergods, Kirke og Herlighed her i Sielland ... mod at ud
betale til min Faders afgangne Proprietær Christian Henrich Selchaus
Servbo den i Dommen stipulerede Summa 30.196 Rdl. 3 Mk. 10^
Sk., og jeg ved Købekontrakt af 10. April 1790, læst og protokolleret
i Sjællands Landsting den 14. juli 1790 har solgt og overdraget
bemeldte Benzonslund og Arnaghegaard med underliggende Bønder
gods, Kirke og Herlighed til Højædle og Velbaarne Hr. Poul Chri
stian von Stemann, Hans kongelige Majestæts Kammerjunker og As
sessor i Højesteret, paa de Vilkaar: at han derfor betaler den Købe
sum: 33.196 Rd. 3 Mk. 10^ Sk., saaledes at med de 30.196 Rdl. 3
Mk. 10^ Sk. opfylder han i mit Sted foranførte Højesteretsdom, og
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de øvrige 3000 Rdl. at udbetale i 11. Juni Termin 1790 ... da han
saavel med Skifteforvalteren ... Amtmand, Baron Løvenskjold som
og med mine Medarvinger i Stervboet er bleven enige om, at bemeldte
Højesteretsdoms Opfyldelse først skal gaa for sig i denne nu forestaaende 11. Juni Termin, saa er det, jeg herved declareret: at naar
bemeldte ... Poul Christian von Stemann indfrier i denne nu forestaaende 11. Juni Termin foranførte Højesterets Dom .. . skal derved
Benzonslund og Arnackegaard være bemeldte ... Poul Christian von
Stemann ... tilskødet fra mig og mine Arvinger. Gundetved 22. Juni
1791.
,
C. A. Selchau.
14. juni 1791 indbetalte Stemann pengene.
Af det foregående ser man, at Christian Andreas Selchau var søn
af den foregående ejer. Han var født ca. 1760 og har, efter hvad hans
titel: generalkrigskommissær angiver, efter al sandsynlighed tjent sin
formue ved leverancer under krige, som flere af de herremænd, der
erhvervede sig gods på de tider. Han havde i 1782 købt herregården
Gundetved, hvis navn han 1799 ændrede til Selchausdal. Han havde
i 1790 ægtet Karen Kiær (1774-ca. 1822) og boede, til han døde 29.
oktober 1817, på Selchausdal, som han med stor omhu tog sig af og
efterlod som en udmærket ejendom.
Poul Christian von Stemann var født 14. april 1764 i København
og var søn af Christian Ludvig Stemann (1730- 1813), som under
Guldberg fik en række høje embeder; han blev således 1782 finans
minister og 2 år senere gehejmestatsminister, men få dage efter styrtedes han sammen med Guldberg. Hans søn blev 1780 student, året
efter juridisk kandidat, og 1783 kommitteret i rentekammeret, hvorfra
han dog fjernedes det følgende år ved faderens fald. 1789 udnævntes
han til assessor i højesteret, og to år senere købte han altså Benzons
lund, hvor han i de år, han sad inde med gården, viste stor iver for
bøndernes opkomst. 1798 blev han amtmand i Sorø, hvor han ganske
vist styrede med stor strenghed og myndighed, men samtidig dermed
viste store evner ved amtets forvaltning og ved ordningen af Sorø
Akademis fortvivlede pengevæsen. 1815 blev han gehejmeråd og 1827
præsident i Danske Kancelli, hvad der var ensbetydende med, at han
var at betragte som landets første minister. Gennem 20 år varetog
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han dette hverv med den største kraft og dygtighed. Han døde 25.
november 1855 i København.
I ni år var v. Stemann ejer af Benzonslund, men afstod den da ved
købekontrakt af 5. marts 1800 (skødet er dateret 14. juni 1800) til
Johannes Meldahl. Men inden da havde han 31. juli 1795 ladet af
holde auktion over Arnackegaard og Jyderup kirke [d.v. s. kirke
tienden] og skødede dem 17. december 1796 til velædle velbyrdige hr.
Christian Sørensen, der da var forpagter på Adelersborg. P. Chr.
Stemanns skøde til Johs. Meldahl omfattede foruden selve hoved
gården af samme størrelse som ved de tidligere handeler også de så
kaldte Dønnerup Løkker af ufrit hartkorn ager og eng 14 tdr. 2 skpr.
samt Dønnerups bys tyrejord af hartkorn ager og eng 2 fdkr. 2 alb. Om
Løkkerne hedder det et andet sted i Sjællandsfars landstings skøde
protokol 1794- 1802, at de bruges dels under Benzonslund og dels
er de afdelt i huslodder. Det meddeles desuden, at P. Chr. Stemann
havde pligt til at indrette en bondegård på de såkaldte Dønnerup
Løkkers jord, men han var ved kgl. resolution af 24. maj 1792 blevet
fritaget derfor mod i dets sted at indtage 32% tdr. Id. af denne jord
til drift under hovedgården og opføre 12 huse på den øvrige jord.
Johannes Meldahl var født 26. september 1771 i Øster Tørslev og
døde 29. januar 1859 i Store Heddinge. Han var søn af Jens Tollesen
Meldahl og Maren Hansdatter Lønborg og var ejer af Nørgaard i
Bælum sogn, som han købte 1814 og solgte 1817. Som nævnt købte
han Benzonslund i 1800 og ejede desuden i tidens løb Cathrinedal
(Kundby sogn) og Lindholdtsgaard (Skamstrup sogn). Han var tiende
kommissær i Holbæk amt. Den 11. juli 1800 ægtede han Frederica
Dorothea Wagaard (1776 - 1818), datter af præst i Skelund og Vis
borg, Peder Wagaard (1744- 1806) og Louise Frederiksdatter Buchwald (1750 - 80).
Men atter skiftede Benzonslund ejer. Efter 6 års forløb overdrog
Johs. Meldahl gård og gods til Cecilius Andreas Ulrik Rosenørn, der
var søn af Poul Rosenørn til Ulriksholm (1756 - 1829) og Cecilie
Andrea Krabbe (1764- 82). Han var født 29. marts 1782 i Køben
havn og døde 12. juli 1820 på Ulriksholm. I 1802 havde han ægtet
Juliane Marie von Schack, f. 25. januar 1785, død 3. november 1834.
Blandt deres fire børn, der alle blev født på Benzonslund, var Ernst
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Emil Rosenørn til Vorgaard, i sin tid kultusminister, overpræsident i
København og en række år direktør for Landbohøjskolen. Han døde
som gehejmekonferensråd 7. august 1894.
Da Rosenørn døde, var hans børn ganske unge, den ældste, en dat
ter, 16 år, den yngste, forannævnte Ernst Emil kun 10 år. To børn
havde han og hans hustru mistet 1813. Der var derfor ikke tale om,
at nogen af det næste slægtled kunne tage gården i arv. Få år i for
vejen (1816) var besidderen af Adelersborg, gehejmekonferensråd,
stiftamtmand i Fyn og amtmand i Odense amt Frederik baron Adeler
død. Han havde 1785, kun 21 år gammel, overtaget baroniet tillige
med Gimsø i Norge og havde vist sig som en af tidens mest ideelt ar
bejdende godsejere, som søgte at fremme fæsternes kår ved at få bøn
dergodset udskiftet, gårdene i alt fald for en del udflyttede, og sko
vene hegnede og forbedrede, hvad deres kultur angik. Men 1810
havde han substitueret baroniet med en fideikommiskapital, der skulle
indestå i Adelersborg, som han da overtog som allodialgods til fri
rådighed. Ved hans død overgik dette pengefideikommis til hans broInteriør o. 1944 (fot. Bernild).
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der, og ved dennes død (1844) hjemfaldt det som len til kongen. Gård
og gods overtoges derimod af hans enke, gehejmekonferensrådinde
Berta Adeler, født komtesse Moltke, der mulig allerede dengang
havde i tanke at få baroniet oprettet påny. Da derfor Benzonslund
var blevet ledig, erhvervedes denne ejendom 1820.
1 1832 oplyser sognepræsten i Holbæk, professor, dr. phil. og theol.
J. H. Larsen om Benzonslund:
Hovedbygningen har 3 Fløje, den midterste med Kvist til Gaarden
og Haven. Værelserne indrettede for en herskabelig Familie. Ladegaarden bestaar af en Ladelænge, en Staldlænge, et Faarehus, Vogn
remisser, Tørvehus og en Tiendelade uden for Gaarden. Alle Ud
husene er Bindingsværk og har Straatag, Hovedbygningen er af Mur
og Bindingsværk og har Tegltag. ... I Gaardens Marker er der en
Skov, kaldet Brændeløkke paa ca. 50 Tdr. Ld. af Eg og Bøg samt Un
derskov og en lille Plantage af Gran, Fyr og Lærketræer, alt under
Fred og i god Vækst. I Skoven en Fiskedam, Kæmpedammen paa 12
Tdr. Ld., foruden 2 andre, mindre Fiskeparker, hvoraf den ene kaldes
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Gulemose. Ved Gaarden findes en Skov. Møst (Møsten er et ikke
helt sjældent Navn paa Udmarker eller maaske Oldenskov). Den er
paa 60 Tdr. Ld. af Eg, Bøg og Underskov, deri findes en Eng: Nørre
Mose paa 12 Tdr. Ld. og en dito kaldet Birket paa 16 Tdr. Ld. Ved
Gaarden findes et vel indrettet Damfiskeri af Karper, Karudser og
Sudere af 8 store Fiskedamme, hvoraf den største Reiemose er paa
25 Tdr. Ld.; derforuden 6 mindre Damme til Forvaring for Fisk, be
stemte til Salg eller Yngel. Der findes en smuk Lysthave foruden en
Køkkenhave, hvori et Humleanlæg; fornødent Tørveskær. Til Gaar
den hører 23 Huse, der aarligt giver 1250 Arbejdsdage paa egen
Kost. Alle Markerne er indhegnede med Stengærder. Beliggenheden i
en Dal er meget smuk; skøn Udsigt til den paa Landevejen fra
Skamstrup til Bennebo. Bøndergodset er bortsolgt, og Beboerne blev
derved dels Arvefæstere, dels Selvejere. Ved Salget 1791 medfulgte
Bøndergods Ager og Eng Hartkorn 243 -7-2-2^, samt Jyderup
Kirke og Kirketiende af tiendeydende Hartkorn 234 Tdr., saa og
Arnakke Gaard i Svinninge Sogn med upriv. Hartkorn 19 - 2 - 0 -1 ;
det kostede da alt tilhobe 33.196 Rdlr. og Dønnerup Løkker 1800
Rdlr. desforuden.
I 1843 lykkedes det for gehejmekonferensrådinde Adeler at få gen
oprettet Adelersborg som baroni, og det kom til at omfatte hoved
gården Adelersborg (98 tdr. privilegeret hartkorn) og Benzonslund, i
alt 146 tdr. htk., hvortil kom bøndergods og tiender, så at det hele nu
i alt omfattede godt og vel 1620 tdr. htk. Kun 3 år efter døde hun
1. maj 1846.
Det var hovedsagelig med datterdatteren Bertha Henriette Frede
rikke Løvenskiold for øje, at gehejmekonferensrådinden søgte at få
oprettet baroniet, og da barnebarnet, den unge frk. Løvenskiold, 1836
havde haft bryllup med løjtnant i livgarden Georg Frederik Otto v.
Zytphen, modnedes tanken yderligere om det påtænkte baroni, og
1843 blev planen gennemført. Allerede 1839 havde Otto v. ZytphenAdeler, som han hed, efter at han 1838 var blevet optaget i den danske
adelsstand som friherre Zytphen-Adeler, overtaget driften af hoved
gården og bestyrelsen af godset og varetog det med overordentlig stor
kraft og energi; han var på mange måder en foregangsmand i land
bruget ; efter hvad der siges, var han blandt de første, andre påstår
15 DSH 3
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den første, der dyrkede roer efter større målestok (1848) og brugte
dampkraft (1856). Og på mange andre måder viste han stort frem
syn: han afløste hoveriet, drænede markerne, forbedrede skovenes
drift, søgte at ombytte fæste med bortforpagtning på 50 år, solgte en
stor del af bøndergodset til selveje o. s. v. Om hans andre virksom
heder — således den politiske — skal der ikke tales her. Det var også
ham, der fik fremkaldt den kongelige bevilling af 26. februar 1867,
hvorefter hovedgården Benzonslund for fremtiden måtte bære navnet
Dønnerup. Han døde 18. april 1878.
Efter ham var baroniets besidder baron Frederik Herman Christian
Zytphen-Adeler fra 1878 til 1908 og hofjægermester, lensbaron Georg
Frederik de Falsen Zytphen-Adeler fra 1908 til 1932.
Ved skøde af 18. marts 1926 havde denne sidste overdraget Dønne
rup gård og gods til den nuværende ejer, godsejer A age Hastrup, født 10.
december 1892 på Hjortholm på Langeland, søn af godsejer, jæger
mester Adolf Hastrup og Augusta, f. Steensen Leth. Student fra Birke
rød, cand.phil. Ejer af Hollufgaard ved Odense 1920 - 26 og af Døn
nerup gods fra 1926. Hofjægermester. Gift 7. december 1920 med
Agnes Ingeborg (Abi), født du Piessis de Richelieu, datter af vice
admiral, kammerherre Andreas du Piessis de Richelieu og hustru,
Dagmar f. Lerche. Hovedbygningen, der ca. 1930 er opført efter en
brand, er en hvidkalket, enetages bygning med dobbelte kamtakkede
tværgavle. Gårdens areal er nu i alt 1.615 tdr. Id., hvoraf 1.134
tdr. Id. er skov.
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Aunsøgaard og Avnsø kirke, set fra sydøst (fot. Lebech).

Aunsøgaard
Avnsø sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
»Avnsø Kirke og Herregaard ligger ved Bredden af en lille Sø, hvis
stejle Rande er saa stenbundne som sjældent i Danmarks bløde Jord.
Træer groer som i Revner paa Klippegrund«. — Det er H. V. Clau
sen, den utrættelige vandringsmand gennem det danske land, som
med få linjer tegner et billede af Aunsøgaards omgivelser, af et
landskab, hvis uhyre stenrigdom, til tider en formelig brolægning, er
et levn fra istiden, aflejret foran den kolossale bræ. Men også et
naturskønt landskab, takket være bakker og skove, »to Elementer,
som tilsammen i deres Kombinationer kan skabe de videste Udsigter
og de mest idylliske Indelukker«. Og skovene genkalder her, som så
mange andre steder, mindet om den tid, da landets hersker, jagende
hjort og hind med et kobbel halsende hunde, for en stund glemte
guldkronens tunge byrde. Men dyrt måtte den gamle Valdemar Sejr
15*
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betale for sin fyrstelige fornøjelse, dengang hans ældste søn faldt for
vådeskuddet på Refsnæs i året 1231. Man har ment, at den berømte
kong Valdemars jordebog blev til for at gøre kongefamiliens bo op
efter denne sørgelige hændelse. Den er dateret samme år, og i den
forekommer første gang navnet Aunsø, Aunsøtorp, velsagtens en
middelalderlig storgård med tilhørende småbrug. Betegnelsen torp
viser, at gården ikke er så ældgammel, sognets stednavne er i det hele
taget af yngre type, fortæller om forholdsvis sene nybrud i skoven.
Kirken — herregårdskapellet, om man vil, for ikke alene beliggen
heden, også dens ringe størrelse med kun godt seks alens vidde til
kendegiver den tydeligt som et sådant — hører heller ikke til vore
ældste; den er gotisk fra middelalderens senere århundreder.
Forekomsten i Valdemars jordebog er kun et enkelt lysglimt i mid
delalderens mørke, ellers er gårdens skæbne ukendt til efter reforma
tionen. Det synes ikke rigtigt, når man før har ment, at den i den
sildige middelalder tilhørte Roskilde bispestol. Snarere var den helt
siden Valdemarernes tid, hvad den siden vides at være: Kgl. Maje
stæts Jagtgaard. Christian III har flere gange gæstet Aunsø. Man ved
det, fordi regeringsmaskineriet jo måtte fungere som sædvanligt, og
kongen dengang kunne klare sig ved at føre sin kansler med sig, så
flere kongelige skrivelser er dateret Aunsø. Naturligvis nød stedet
også godt af den helt jagtgale Frederik II's bevågenhed. Han var der
ofte i årenes løb, mest om sommeren, men også både i oktober og
december, og der findes vidnesbyrd om, at han heller ikke her svig
tede sin anden store interesse, bægeret. Et kongebrev fra 1579 pålagde modtageren straks at returnere overbringeren tillige med et fad
emstøl, »at han uforsømmeligen dermed fremkommer. Dermed sker
Vor Vilje, befalendes Dig Gud«, slutter budskabet i den sædvanlige
stil, »skrevet paa Vort Jagthus Avnsø«.
Efter Frederik II’s død har formynderregeringen næppe interesseret
sig stort for Aunsø. Der så sørgeligt ud allerede først i 90’erne, alle
låse og klinker var borte, ja overhovedet alt jern, såvel som vinduer
og selv vindueskarme, og der var hverken »skiver« eller bænke til
bage i huset. Men ikke såsnart var den unge konge Christian IV
selv kommet til styret, før Avnsø Jagthus skulle sættes i stand. Det
var et firfløjet anlæg, helt igennem af bindingsværk og med tegltag.
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Først var der »det Hus staaendes udenfor Avnsø Kirke, som Hans
Majestæts egne Værelser var udi«, 10 bindinger langt og to loft højt.
De andre længer var kun på et stokværk, nemlig et hus på 17 fag
næst op til kirkegården, et andet på kirkegården, 7 bindinger langt
»bygget til et Salthus« — jagten havde også sin økonomiske side —
og et tredie af samme længde »ud ved Søen oven Bækken«. Hertil
kom yderligere Hans Majestæts stald i et hus på 11 bindinger med
klinede tavl og stråtag, som imidlertid stod på bondens grund. For
uden jagtgården var der nemlig avlsgården, som i denne periode var
bortfæstet. Jordebøgerne anfører i en længere årrække fra ca. 1580
Bent Lauridsen, der var sognefoged og skovfoged. Endnu i det 18.
århundrede fandtes i Avnsø kirke »et fladt Træ med opfyldte Bly
bogstaver: Her ligger begravet Bent Lauridsen med sin Fader og
Faderfader, som boede og døde i Aunsøgaard, og døde Bent A. D.
1601«. 1610 nævnes Niels Block, 1616 Søren Hansen og allerede næste
år Poul Jensen. Måske var det dennes søn Lars Poulsen, der kom til i
1635. — Forøvrigt hedder det sig, at endnu Frederik III ofte opholdt
sig på Aunsøgaard »naar Jagten var til Ende om Løverdagen og gik
der i Kirken om Søndagen«. Og mens jagthuset vel i almindelighed
stod ubeboet, benyttedes det en overgang som enkesæde, nemlig fra
1628, da fru Margrethe Rosenkrantz måtte bruge den tomme lejlig
hed. Hun var enke efter den forrige og moder til den daværende
lensmand på Kalundborg. Og endelig skal en iøvrigt ukendt ritmester
Schepfelweis, der siden sås afbildet »i Læderkøllert, med Frue, Søn
ner og Døtre« på et epitafium i Viskinge kirke »have boet paa Avnsøgaard og været en fornemme Mand, thi den 7. April 1661 lod han sin
Staldmester begrave«. Tidspunktet synes bare ikke at kunne rime sig
helt med den omstændighed, at gården blev helt ødelagt under svenske
krigene 1657 - 60, som det fremgår af en ansøgning, den fhv. løjtnant
Hannibal Lauridsen 1661 rettede til kongen. Han bad om at måtte
overtage gården uden afgifter mod at genopbygge den, og han fik
bevillingen, men synes ikke at have fuldført sine hensigter. For den
næste besidder, ligeledes en militær, skønt lidt højere i rangen, oberst
løjtnant Georg Müller hævdede til sin tid også at være kommet til
en »øde og afbrudt« gård. Kongen havde givet ham livsbrev på den,
og efter at have bygget den op søgte han i 1667 om at få skøde på
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denne »ringe Bondegaard«, erindrende om sin tro tjeneste, hvorledes
han på 14 års tid havde tjent kongen og dennes fader, samt udi alle
forefaldende krigsokkasioner ladet sig bruge — besynderlig udi den
sidste ufredstid.
Nogen helt ringe bondegård var Aunsø nu ikke. Der hørte en
særskov til den på 12 svins olden, to små søer i sølykken og lammehaven, samt nogle særjorder, og den var ikke helt lille, nemlig på
godt 21 tdr.htk., som sattes til 50 rdl. pr. td., i alt nøjagtig 1058 rdl.
og 32 sk. Til gengæld afstod Muller sin fordring på tilgodehavende
gage, over 4000 rdl., hvortil jo endda måtte lægges værdien af hans
livsbrev, så det var en ganske god forretning, staten gjorde.
Som løjtnanten havde måttet vige for oberstløjtnanten, måtte
denne til sin tid fortrække for sin overmand, en generalløjtnant, ja
meget mere, den højædle og velbårne herre hr. Jørgen Bielke, den
mærkeligste personlighed, der har beboet Aunsøgaard. Han var af
dansk-norsk afstamning, søn af den rige norske kansler Jens Bielke,
og havde navnlig gjort sig fortjent i svenskekrigene under kampene
om Norge, var blevet udnævnt til generalløjtnant, uafhængig af stat
holderen deroppe, Hannibal Sehested, og hævdede siden selv ved
sin krigsledelse at have bevaret Norge for det danske kongehus. Efter
statsomvæltningen i 1660 knyttedes han nærmere til Danmark, mi
stede sit norske len, blev i stedet for amtmand i Kalundborg, samt
tillige medlem af både statskollegiet, krigskollegiet og højesteret og
endelig 1675 udnævnt til statholder på Sjælland samt overkomman
dant i København. Modsat broderen, rigsadmiralen, der helst snak
kede alle efter munden, var han en djærv mand, der ikke veg tilbage
for at sige sin uforgribelige mening, også ligeud til kong Christian V,
ja, på den selvsamme aften, som hans høje velynder Griffenfeld var
blevet arresteret om morgenen. Men hans kone Magdalene Sibylle
Gersdorff, den afdøde rigshovmesters datter, var uhjælpelig kompro
mitteret som den mest fremtrædende blandt de fornemme damer i
kredsen om den faldne storhed, »lille Malene«, Griffenfelds første
elskerinde. Det kneb efterhånden Bielke at hævde sin egen stilling.
1679 fik han sin afsked som statholder, og hertil kom hans efterhån
den mere og mere fortvivlede økonomiske situation. Oprindelig ejer
af eller parthaver i 6 norske herregårde og besidder af Aakjær, det
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sjællandske Trudsholm, Birkendegaard og — uvist fra hvilket tids
punkt, men han havde den i 1682 — Aunsøgaard, måtte han efter
hånden sælge dem alle, og da han døde 1696, var det ganske vist på
Birkendegaard, men den havde datteren Sophie Amalie 1693 fået
skøde på af kronen mod, at Bielke opgav alle sine »Prætensioner«.
Og hun, der havde giftet sig under sin høje stand, med præsten i
Hvalsø, måtte gå fra arv og gæld.
Den næste husbonde på Aunsøgaard var »velfornemme« Vilhelm
Deichmann ell. Dickmand, den senere landsdommer, der 1694 havde
ægtet Maren Nielsdatter Brinch. Og med hendes samtykke, velsagtens
fordi godset var erhvervet for hendes midler, solgte han 1703 Aunsø
gaard for 7000 rdl. kroner til ædle og velfornemme seigneur Niels
Caspersen Valerius, der imidlertid samme år gav transport til Hans
Tvede. Hovedgården var efter matrikuleringen 1688 ansat til ca.
tdr. htk., foruden godt 1 td. skovskyld, og det hele Avnsø sogn —
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undtagen kirken — fulgte med i købet. Jørgen Bielke havde nemlig i
1679 erhvervet dette gods fra baron Wilhelm Gyldenkrone, der atter
havde arvet det efter sin fader Gabriel Marselis, og ham havde kro
nen i 1664 tilskødet det med det hele Kalundborg amt, udtrykkelig
undtaget Aunsøgaard, som oberst Müller var forlenet med.
Der lå således allerede ca. 100 tdr. htk. bøndergods til Aunsøgaard,
altså langt fra de 200 tdr., som var nødvendige til en fri sædegaard,
og når den kgl. jagtgård inden ret længe skulle opnå denne rang,
skyldtes det bogstavelig et lykkeligt tilfælde, tør man nok sige, i be
tragtning af at årsagen var den ny ejers held i lotteriet.
Dette, måske det første danske statslotteri, blev oprettet i 1719 for
at standse den voksende inflation under slutningen af Den store
nordiske Krig. Regeringen var betænkt på at stoppe de danske penge
sedlers kursfald, og så »besværligt det end faldt under Krigens
Trubler«, gjorde man en begyndelse ved allernådigst at indrette et
lotteri, hvis lodder skulle betales med sedler, som derpå skulle bræn
des. Halvtredie tusind tdr. sjællandsk hartkorn skulle bortloddes, på
i alt 215 gevinster, deraf de fleste ret ubetydelige, men de tre største
hver en sædegaard med tilliggende bøndergods, og den første ge
vinst på henved 280 tdr. htk. blev på nr. 15038 vundet af generalbyg
mester Ernst. Godset lå i Udby sogn, i Kelleklinte, Udby og Svallerup, og det var meningen, at gårdene i Kelleklinte by skulle nedlæg
ges og der i stedet for oprettes en ny sædegård. »Men allernaadigste
Herre og Konge«, skrev et par år senere den heldige vinder, »da jeg
fornam, disse 7 Bønder ud i temmelig Tilstand holde deres Gaarde
vel ved Magt, ømtes jeg ved at afbrække dem, desolere og skille
Landet ved 7 gode Bønder-Familier«. Og han havde foreløbig tøvet
med at gøre brug af sin hovedgårdsbevilling, indtil Aunsø gård og
gods, som lå ham »næst i Døren«, kom til auktion, og han købte det.
For nu var der lejlighed til at oprette en hovedgård uden at nedlægge
gode bønderbrug, nemlig, hvis det kunne tillades ham at overflytte
bevillingen til Aunsøgaard, der ganske vist ikke havde så meget hart
korn som gårdene i Kelleklinte, ca. 48 tdr., men let kunne bringes op
på denne størrelse. Herunder kunne lægges Nyrand, »som ikkun bestaar af 3 meget brøstfældige Gaarde, som staar paa Fald og skal
nedbrydes om de ikke skal indfalde og slaa Folk ihjel, hvoraf Bøn232
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dernes slette Tilstand kan sluttes!«, samt endnu nogle jorder, hvilket
var »den nærmeste Vej at komme til Sædegaard uden at desolere Lan
det og gøre Ansøgeren Skade«. På allerhøjeste sted fandt man forsla
get rimeligt, og fra 1725 var Aunsø en fri hoved- og sædegård, centrum
i et endog mere betydeligt godsområde end mange andre af dens lige.
Generalbygmester Johan Conrad Ernst var søn af en rig køben
havnsk kræmmer, vel studeret og berejst. På den tid da han købte
Aunsøgaard, arbejdede han sammen med Krieger på at ombygge det
gamle Københavns Slot. Tidligere havde han medvirket ved opfør
elsen af Frederiksberg Slot, ved genrejsningen af Bergen efter byens
store brand, ligesom kancellibygningen — Den røde Bygning — i
København skyldes ham. Han skal endelig også have udført bygge
arbejder på Aunsøgaard, og her døde han i 1750 som »en gammel
udlevet Mand«. Dermed var på sin vis allerede gårdens saga som
herskabelig sædegård ude.
Det følgende år solgte nemlig enken, hans anden hustru Margrethe
Elisabeth Weinmann, tilligemed datteren Frederikke Lovise Ernst
gård og gods til Christian Lerche til Lerchenborg, og under dette
stamhus, senere under grevskabet af samme navn, hørte Aunsøgaard
til den seneste tid og dreves almindeligt som forpagtergård. Tillig
gendet var ved overdragelsen betydeligt, 373 tdr. htk. bøndergods, og
ret velafrundet. Derunder hørte foruden selve sognet, i Udby 2 gårde,
i Forsinge 1, i Kelleklinte 6 og 8 husmænd, i Klovby 10 og 4 huse, i
Svallerup 14 og 14, i Bregninge 1 og 3, i Kollerød 1 og 3, samt lidt
fjernere i St. Fuglede 1 og i Tystrup 1 gård. Hertil kom Ørsø mølle
med ca. 11 tdr. htk. mølleskyld, samt kirke- og kvægtiender på ca.
45 tdr. htk. Da hoveriforeningen blev indgået i 1792, opgaves det, at
der — siden 1777 da Svebøllegavns jorder blev udskilt — var 30
»fulde« hoveribønder til Aunsøgaard, et antal som ikke ville blive
forandret, hvilke ændringer der ellers måtte ske med godset. Og der
skete ændringer. I almindelighed dreves Aunsøgaard sammen med
Vesterbygaard, og godset til begge opføres i fælles jordebøger, men
1789 opgaves Aunsøgaards tilliggende anderledes end 1751, nemlig
byerne Lille Fuglede, Kelleklinte, Rugtved, Løgtved, Bregninge,
Torpe, Svebølle og Stenrand, samlet ufrit htk. ca. 430 tdr. 1811 reg
nedes Fuglede ikke med, og de to gårde i Stenrand var blevet til
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Stenrandgaard, htk, i alt ca. 363 tdr. 1820 hørte alene Løgtved, Bregninge og Svebølle under gården med i alt 183 tdr. htk. 1822- 33 var
hertil føjet Kelleklinte, så det samlede hartkorn blev 315 tdr.
På afbyggergården Svebøllegavn havde der en overgang været eta
bleret fårehold med en tysk schæfer. Det blev opgivet, fordi det ikke
betalte sig. Derimod siges gårdens forpagter Veinholdt med held at
have drevet hesteavl. Inden år 1800 havde man også formået at ud
nytte hidtil udyrkede jorder ved Aunsøgaard, nemlig, »den meget
stenede og magre Eng af mange Hundrede Tønder Lands Størrelse«,
som aldrig havde været dyrket, fordi ingen bønderfamilier kunne
ernære sig der, de ville simpelthen være døde af sult, inden de fik
stenene ryddet væk. Nu uddelte man jorden til husmænd, der slog sig
sammen om at holde heste til driften. Og de havde »ikke sparet paa
Flid og Umage med Jordens Dyrkning og Stenenes Bortrydning, og
deres Høst var ikke ringe. Der stod skjøn Rug, Byg og Havre paa
disse øde og stenede Banker, da jeg havde den Fornøjelse i Aar 1799
at se dem«, skrev Begtrup.
Svebøllegavn som avlsgård og Aunsøgaard som hovedgård hørte
under Lerchenborg grevskab til afløsningen, og den sidste forpagter
på Aunsøgaard var den senere hofjægermester, landbrugskandidat,
cand. polit. Thomas Junker, der købte gården i 1923 og 1962 over
drog den til sin søn, godejer Ole Junker.
Allerede i det 18. århundrede havde man sans for gårdens smukke
beliggenhed, skønt Hofmans beskrivelse er lidt gådefuld og ikke synes
at kunne hidrøre fra selvsyn: Avnsø ligger helt fornøjelig, thi Avnsø
Sø, som styrter sig i det store Bælt (!) omgiver den saa godt som paa
tre sider, — og andetsteds siger han, at gården er bygget »dels af
Oberst Muller, dels af Etatsraad Ernst af ordinær Bindingsværk, mens
dens Situation under de høje Klinter, Bæltet og den sydre Sø er be
hagelig«. Det er således kun en højst nødtørftig beskrivelse af gårdens
ældre bygninger, der her foreligger; men mon det ikke skulle være
de samme, der stod endnu i begyndelsen af det forrige århundrede,
et større bindingsværksanlæg. Alene stuelængen mod nord, 38 fag,
når en udbygning ved nordre side medregnedes, havde overvejende
murede tavl. Den indeholdt beboelse, borgestue, køkken og bryggers
og havde en kvist ind mod gården. En længe mod øst, 14 fag, var
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indrettet til mælkestue, huggehus, kamre og rullestue, i en anden mod
vest, 11 fag, var der tørvehus. Det var »Borggaarden«. I ladegården
lå fæhus og foderlo mod øst, 21 fag, lade og tærskelo mod syd, 36
fag, en længe med hestestald — til to rader heste ved østre side og
øksnestald til en rad ved vestre side, samt foderlo og karlekamre —
mod vest, og endelig inde i gården mellem østre og vestre længe 10
fags vognremise og svinehus. Altsammen var det bygget af bindings
værk, eller kæmningsværk, for at bruge det tekniske udtryk, med
bjælkerne ovenpå remmen, klinet med ler og tækket med strå, det
sidste gjaldt også stuehuset. 1829 blev der bygget en ny østlænge på
43 fag — tørvehuset i »Borggaarden« blev revet ned, åbenbart for at
give plads til det længere hus på 43 fag, helt indrettet til fårestalde,
og omtrent samtidig blev også vognporten inde i gården brækket ned.
Endelig blev de to andre længer efter århundredets midte ombygget
særdeles solidt med kampestensmur på kampestensgrund. Først 1872
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blev det gamle stuehus afløst af det nuværende, som dog ligger vest
for ladegården og iøvrigt ikke har nogen arkitektonisk interesse. Avls
bygningerne har fået deres moderne udseende efter en brand i 1920,
de danner et omfangsrigt og velindrettet anlæg, der siden er moderni
seret. Arealet er nu 708 tdr. Id., hvoraf 425 er ager og 150 skov.
Noget særligt for gården og en følge af terrænforholdene er det
stenbrud med skærvefabrik, som oprettedes på dens grund sidst i det
19. århundrede for at skaffe materialer til provisorietidens fæstnings
anlæg ved hovedstaden. Det optager 29 tdr. Id. og har en længere år
række været bortforpagtet. Men har man således i nutiden forstået at
gøre istidens stenmasser i penge, så går det i nogen grad ud over
landskabet, hvis karakter på den måde ændres, efterhånden som de
bølgende linjer glattes ud. Det karakteristiske landskabsbillede med
de på en gang skovklædte og »brolagte« skrænter omkring søen er
dog i det store og hele bevaret.
Aunsøgaards beliggenhed er således stadig meget »behagelig«. Og
skønt kirken som sognekirke for nogle år siden har fundet sin afløser
uden for gårdens enemærker, så giver den med det kamtakkede, goti
ske tårn stadig gården sit særlige præg. Den er det synlige tegn på for
bindelsen mellem middelalderens herresæde og nutidens Aunsøgaard.
MOGENS LEBECH

EJERE

BYGNINGER

Kongelig jagtgård
1660 Hannibal Lauridsen
1667 Georg Muller
1673 Jørgen Bielke
1691 -1724 Forskellige ejere
1724 J. C. Ernst
1751 Chr. Lerche
1923 Th.Junker

Firfløjet teglhængt bindings
værksbygning
Restaureret
1872 Nuværende hovedbygning
opført

Davrup. Vestlige del af hovedbygningen, set fra syd (fol. Bernild).

Davrup
Bjergsted sogn, Skippinge herred, Holbæk amt

På den plet af Sjælland, hvor nu hovedgården Davrup med sine
jorder strækker sig, lå allerede i middelalderens dage en landsby, som
er nævnt i Roskilderegisteret fra omkring 1370, hvor den kaldes dels
Dawæthorp, dels Dawethorp, og fra en endnu tidligere tid — i kong
Valdemars jordebog fra begyndelsen af 13. århundrede — Dagthorp.
Formodentlig er det et mandsnavn »Dage«, der indgår i det.
Davrups første ejer var sandsynligvis Christen Christensen Damsberg, forvalter på Kalundborg Slots ladegård, og senere borgmester,
da det af Sjællandsfars landstings pantebog 1715-22 fremgår, at den
næste ejer Jens Jørgen Fust har overtaget skødet af »afgaaede Borg
mester Christen Damsberg«. Gårdens tredie ejer var kancelliråd,
generalfiskal Troels Smith, der modtog skøde på Davrup 25. februar
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1719. Dens hartkornstakst opgives til 11 tdr. 2 skpr. og skovskylden
til 2 fdk. 2 alb. Købesummen var 900 rdl. Troels Smith var født
1672 i Bragernæs som søn af assessor i den norske overhofret, kommercekommissarius Laurits Lauritsen Smith. Han blev student fra
Aalborg 1688, studerede jura dels i København, dels i udlandet. 1702
blev han prokurator ved højesteret samt alle over- og underretter i
Danmark og Norge og udnævntes 1716 til kancelliråd og general
fiskal. 1729 blev han justitsråd og døde i København 30. juli 1730.
Hans enke Ellen Kaasbøll overdrog Davrup samt andet gods til Poul
Fridrich Spleth, der i ti år var ejer af gården, men 1743 solgte den
til overjæger Tham Masman og hans arvinger. 1752 overdrog han
den til greve Christian Lerche og fra da var Davrup i godt og vel
50 år (til 1812) forenet med Lerchenborg. Dens størrelse angives at
være som i generalfiskalens tid, bortset fra 14 tdr. 3 skpr. 1 alb. htk.
af Olstrup, der var lagt til.
Hvad Davrups videre skæbne angår fremgår det — af Ars og Skippinge herreders skøde- og panteprotokol — at Lerchenborgs davæ
rende besidder, kammerherre Christian Cornelius Lerche, ved købe
kontrakt af 2. november 1812 solgte til løjtnant Christian Sørensen til
Bredeshave ved Præstø. Godsets forskellige bestanddele opgøres på
følgende måde: a) Davrup gård med derved værende skov, som be
står af ufri ager og engs hartkorn 25 tdr. 6 skpr. 3 fdk. 1 alb. og
skovskyld 0 td. 0 skpr. 2 fdk. 2 alb., b) kongetiende af Bregninge
sogn, c) Konge- og kirketiende af de under Davrup henlagte 11 tdr.
2 skpr. af Biersted sogn, såvel som af Christen Hansens gårds hart
korn fra Biersted: 7 tdr. 1 skp. 2 fdk. l4/i3 alb., d) bøndergods af ufri
ager og eng. Skødet udstedtes 17. december 1814. Samtidigt med
denne handel blev der 1812 oprettet en interessentskabskontrakt mel
lem Christian Sørensen til Bredeshave, grosserer Wulff Levin von
Halle, prokurator Peter Evald Beyer og prokurator Nicolai Andreas
Hasle, men allerede 1814 trak W. L. von Halle sig tilbage, og at
Christian Sørensen til 1830 har ejet Davrup fremgår af en erklæring,
hvori krigsassessor (det er han altså blevet) Christian Sørensen tilstår
at være sin søn, Christopher Christian Sørensen 5000 rdl. skyldig,
hvilken gæld hidrører fra den under 21. november 1814 mellem ham
og hans nuværende hustru oprettede ægtepagt. Dog må kapitalen
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ikke opsiges eller affordres ham, sålænge han lever, eller indtil Davrup
gård og gods bortsælges. Denne tilståelse er dateret 16. novem
ber 1830.
Hvornår han døde vides ikke, men 19. juli 1831 overdroges Davrup
til kammerråd Christian Madsen. Han var født 18. marts 1791 i en
landmandsfamilie, der levede under meget trange kår med mange
børn. Til han var 15 år, blev han hjemme, men antoges derefter som
ladefoged på Lerchenborg, og to år senere (1808) blev han avlsfuld
mægtig sammesteds. 1810 ansattes han som avlsforvalter på Svinningegaard mellem Kalundborg og Holbæk og 1813 som gods- og avls
forvalter ved den nærliggende Davrup, hvilken stilling han beholdt,
til han 1816 fik gården i forpagtning på 15 år. Dog vedblev han at
være godsforvalter. Ved forpagtningstidens ophør overtog han som
ejer Davrup, som han beholdt til sin død. Som praktisk landmand
viste han stor dygtighed, han fik derfor overdraget det hverv at ud
arbejde og forelægge planer til en mere hensigtsmæssig anvendelse
af de til Frederiksborg stutteri henlagte arealer, og tid efter anden
blev da ifølge hans planer gårdene Favrholm, Esrom Schæfergaard,
Trollesminde og Hillerødsholm indrettet og bortforpagtet. 1839 overtog
han selv Trollesminde i forpagtning. Han deltog meget i forenings
livet og var med i de tre første stænderforsamlinger. 1836 udnævntes
han til kammerråd og døde på Trollesminde 28. august 1848. Ved
hans død udtaltes det om ham, at han havde været »en Mand, der
ene ved sin egen Duelighed, Retsindighed og utrættelige Virksomhed
havde tilkæmpet sig den formuende, ansete og hæderlige Stilling, som
han ved sin Død indtog«. Først fire år efter Christian Madsens død
overdrog hans enke Oline Madsen, født Løppenthin, Davrup til Emil
Carl Frederik Biihring for 40.000 rdl.
I årene 1856- 1942 havde Davrup ikke mindre end ni ejere. Kun
en enkelt, kaptajn Julius Dons, købte den ikke i spekulationsøjemed,
men for at skabe sig et hjem, og i perioden 1863 - 1889 tilhørte godset
ham. 1942 købte den nuværende ejer, oberst, kammerherre Alf Gier
sing Davrup af dødsboet efter generalkonsul Hartvig Otto Weimann.
Alf Giersing er født 24. december 1882 som søn af rektor Frode
Giersing og hustru Elisabeth, f. Aggersborg. Efter at være blevet stu
dent 1901 søgte han militær uddannelse, blev secondløjtnant 1904,
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premierløjtnant samme år, ritmester 1916, oberstløjtnant 1930 og
endelig oberst og chef for gardehusarregimentet 1934-42. Han er
gift med Ruth Moresco.
Davrup er en gård, der rummer mange skønhedsværdier. Hoved
bygningen fra 1861 i to stokværk fik en tilbygning i begyndelsen af
dette århundrede og er rummelig og herskabelig. Haven med den
store græsplæne og gamle sibiriske lærk fortsætter forbi skovsøen ind
i Davrup skov. Her er de bedste gamle træer fredede, bl. a. Trold
domsegen, »de ni Davrupbøge« og Skytteegen. På de stærkt kuperede
marker findes en mængde småmoser, fyr og granklædte bakker med
udsigt over Saltbæk Vig, Salttoft Bakker og Bjergsted Bakke —
ideelle rugepladser for stedets mange fasaner. Davrups tilliggende er
i dag 200 tdr. Id. ager, 105 tdr. Id. skov og 3 tdr. Id. have.
L. F. LA COUR
EJERE

1719
1740
1743
1752
1812
1831

Chr. Christensen Damsberg
Jens Jørgen Fust
Troels Smith
Poul Fr. Spleth
Tham Masman
Chr. Lerche
Christian Sørensen
Christian Madsen

1852 - 63 Forskellige ejere
1863 Julius Dons
1889- 1942 Forskellige ejere
1942 Alf Giersing

BYGNINGER

Forpagterbygning
1861 Nuværende hovedbygning
opført

Smakkerupgaard, set fra syd, fra haven (fot. Helge Rasmussen).

Smakkerupgaard
Viskinge sogn, Skippinge herred, Holbæk amt

Før grunden blev lagt til Smakkerupgaard, var der — som der er den
dag i dag — en landsby, der bar navnet Smakkerup, men af denne
udtoges blot to gårde og, i alt fald hvad den ene angik, »ved mindelig
Afgjørelse«. Dette fremgår af følgende oplysning, der er hentet fra
Ars-Skippinge og Løve herreders skøde- og panteprotokol.
Jeg Christian Cornelius Lerche til Birchendegaard og Underlig
gende [udsteder] Arvefæste til min elskelige Broder Jacob Frederik
Ferdinand Lerche, Deres Kongelige Majestæts bestalter Cornet ved
Husarerne ... at have overdraget og i Arvefæste afhændet tvende mig
tilhørende Bøndergaarde af Smackerup Bye under Birchendegaards
Gods [i] Wedschende Sogn, Kallundborg Amt beliggende, neml. en
Gaard bestaaende af 8 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdk. l2/is Alb. Hartkorn og
16 DSH 3
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en dito paa 7 Tdr. Hartkorn, som Gaardmand Jens Nielsen sidst havde
i Fæste og ved mindelig Afgjørelse har afstaaet, tilsammen 15 Tdr.
4 Skpr. 3 Fdkr. l2/is Alb. Hartkorn, hvilket udgør et Areal af omtrent
230 Tdr. Land geometrisk Maal ... til fuldkommen Ejendom og
Raadighed for bemeldte min kjære Broder, hans rette Arvinger eller
hvem han eller de i Kraft af dette ham meddelte Arvefæste, maatte
finde for godt at overdrage denne Ejendom, som dog alletider først
maa tilbydes mig eller efterkommende Besiddere af Stamhuset, for
inden den udgaar af hans Familie ...
Det Vænge, som ligger imellem Smackerup Byes Jorder og Sne
veris, som for nærværende Tid haves i Forpagtning af Kromanden
Sr. Longemarch i Weile Kroe tilstaas Arvefæsteren paa samme Vilkaar til Ejendom som ovenanførte Hartkorn.
Astrup d. 5. Januar 1797.
C. Lerche.
I 1797 blev Jacob Frederik Ferdinand Lerche arvefæster på Smakke rupgaardene, men forøvrigt synes han at have beboet og dyrket dem,
også inden arvefæstebrevet blev udstedt. I hvert fald findes der i ArsSkippinge herreders skøde- og pantebog optaget en konfirmation på
en forening om præstetienden, dateret Vedskinde præstegård 6. au
gust 1796, hvori sognepræsten Andreas Wilhelm Ambders udtaler at
» I Steden for Korn og Qvægtiende samt Smaaredsels Ydelse in
natura af de 2de Smackerup Gaarders Jorder paa Birchindegaards
Gods under Stamhuset Lerchenborg, som nu er overladt og bruges
af S. T. Hr. Lieutenant von Lerche, er med velbemeldte Hr. Lieutenanten accorderet, at han, saalænge Gaarden af ham beboes, aarlig
leverer mig 8 Tønder Byg, som betales med en Mark under hvert Aars
Capiteltaxt saasnart samme er sat, og for Smaaredsel aarlig 2 Dl«.
Ferdinand Lerche, som han kaldtes, der således må siges at være
Smakkerups første besidder, var født 12. oktober 1776 i København,
blev 1790 kornet å la suite, 1796 virkelig kornet ved husarregimentet,
1798 secondløjtnant og steg derefter gennem graderne, til han 1832
tog afsked med oberstløjtnants karakter. Han døde 8. juli 1834 i
Hillerød. Han havde i 1798 holdt bryllup i Hillerød med Frederikke
Elisabeth Christiane von Levetzow, født 17. oktober 1779 i Køben
havn, død 5. december 1847 sammested, datter af amtmanden i Fre-
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Smakkerupgaard (Lerchesminde) før ombygningen, set fra sydvest (fot. Bernild).

deriksborg, gehejmeråd Henrik von Levetzow og Frederikke Louise
komtesse Schaffalitzky de Muckadell, og yngre søster til Christian
Cornelius Lerches 1. hustru. To brødre var altså gifte med to søstre,
og der var derfor så meget desto mere grund til, at den ældre hjalp
den yngre broder.
Om livet på Smakkerupgaard kan der intet oplyses; derom findes
der ikke noget i de kilder, som har været til disposition. End ikke
vides det, om dette ægtepar gennem hele dets ejerperiode har beboet
gården, eller det har nøjedes med at nyde frugterne deraf. At ægte
parret ikke har boet der, synes det at tyde på, at alle de 7 børn, som
fødtes i årene 1799 til 1814 i ægteskabet mellem Ferdinand og Frede
rikke Lerche, har set dagens lys i Hillerød, altså antagelig hos bedste
forældrene. Ligeledes kan der heller ikke siges noget om, hvorvidt
enken boede på Smakkerupgaard efter mandens død. Derimod vides
det, at hun 18. december 1843 skødede til sin svoger lensgreve Chri
stian Cornelius Lerche den hende tilhørende og hendes mand ved op
rindelig arvefæste af 5. januar 1797 overdragne arvefæsteejendom,
Smakkerupgaard kaldet ..., som ved udskiftningen er ansat til hart
korn 17 tdr. 0 skpr. 1 fdk. 22/i5 alb., herunder indbefattet et vænge,
16*
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som tidligere var underlagt den gamle Veile kro, og som var skyldsat
for 1 td. 3 skpr. 2. fdkr. 1 alb. Denne ejendom med derpå opførte
bygninger, bestående af en lade og en stuelænge, de på lodden væ
rende 8 huse, som er bortfæstede mod årlig afgift 59 rdl. sølv og 134
arbejdsdage, samt i øvrigt alle ejendommens rette tilliggende og til
hørende, overdrages køberen .. . Altså var Smakkerupgaard vendt
tilbage til Lerchenborg. — Da lensgreve Christian Cornelius døde
26. april 1852, efterlod han sig fire sønner (der havde været otte, men
fire var døde), nemlig grev Ferdinand, f. 1813, grev Vincents f. 1815,
grev Vilhelm, f. 1820 og grev Carl Christian, f. 1826. Han havde
(se side 292) i sin tid, da han søgte at få stamhuset ophævet, udtalt,
at grunden dertil var, at han elskede sine børn lige højt, og derfor
var det naturligt, at han ønskede at fordele de gårde, som han
rådede over, og som ikke hørte til lensgrevskabet, til disse sønner.
Det lod sig også gøre, idet den ældste af de efterlevende fik Astrup,
en hovedgård i Bjærgsted sogn, den næste, grev Vincents, der fra
omtrent 1840 havde haft Møltrup, nu også fik Smakkerupgaard,
som han gav navnet Lerchesminde, den tredie, Vilhelm, fik Birkendegaard, og den yngste fik Benzonsdal. Vi skal i det følgende holde os
til dem, der kom til at eje Lerchesminde.
Først grev Vincents Lerche, der, som sagt, var født 1815, 29. juni
på Lerchenborg. 1838 blev han jagtjunker, 1841 kammerjunker og
1847 hofjægermester. Han døde 8. juli 1891 på Meulenborg ved
Helsingør. Han var to gange gift, først 1843 med komtesse Louise
Sophie Wilhelmine Lerche (1824-47), dernæst (1852) med Sophie
Regitze Barner (1831 - 92).
I sit første ægteskab havde grev Vincents en søn, baron Louis
Flemming Christian (f. 1847), der imidlertid døde 1872 i Cairo. Da
derfor grev Vincents besluttede sig til at afstå Lerchesminde, overlod
han den ved skøde af 13. juli 1888 (læst 21. juli) til sin ældste søn
af 2. ægteskab, baron Vincents Christian Lerche, født 6. februar 1857
på Lerchesminde og forpagter af sin fødegård. Men knap et fjer
dingår efter, at han havde fået ejendommen tilskødet, omkom han
ved et ulykkestilfælde på Bjærgsted banke 5. oktober 1888, hvorfor
gården vendte tilbage til faderen. Denne døde imidlertid, som nævnt,
8. juli 1891, hvorefter hans enke, Sophie Regitze Lerche, sad inde
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med gården, til hun det følgende år selv døde 22. maj 1892. Derefter
tog de to efterladte børn, baron Ferdinand (f. 1858), der havde været
forpagter på Lerchesminde siden sin broders død 1888, og baronesse
Louise (f. 1860), gården i arv, men ved udlægsskøde af 27. oktober
1892 overgik den til baron Ferdinand som eneejer. I 10 år besad han
den, men 27. september 1902 skødedes den til baron, hofjægermester
Gustav Lerche til Birkendegaard, søn af ovennævnte grev Vilhelm
(f. 1820) og altså fætter til de sidste ejere. Gennem 5 år til 1907 sad
han inde med den, men afhændede den derefter ved skøde af 12.
december 1907 til proprietær Johan Christian Prahl (1864 - 1930), hvis
enke Julie Marie Prahl, f. Petersen (1862 - 1943) ejede den til sin død.
Den nuværende ejer er deres søn, godsejer Poul Knud Prahl, født
1906 på Birket i Sidingefjord og gift med Sigrid Regitze Nordlien,

Indkørsel,
set fra nordøst
(fot. Helge
Rasmussen).
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datter af landsdommer Poul Nordlien og hustru Anna Sophie, f.
de Klauman. I årene 1934 - 43 havde han gården i forpagtning. I
1944 fik den igen sit gamle navn Smakkerupgaard.
Smakkerupgaards hovedbygning er opført 1852 i to stokværk af
grundmur med skifertag; den består af en midtfløj og to sidefløje,
tækkede med tegl, og rummer en herskabelig lejlighed. Avlsgården
omfatter 10 længer, opførte dels 1852 efter en brand, af kampesten
og af grundmur, dels — for kostaldens og ladens vedkommende —
1926, også efter en ildebrand. I forbindelse med gårdens omlægning
til intensiv svineavl, er i 1963 opført en ny sostald. Tilliggendet er nu
504 tdr. Id., ejendomsværdien er 1.000.000 kr.
L. F. LA CO UR
EJERE

BYGNINGER

1797 J. Fr. F. Lerche

1843 Kaldet Lerchesmindc
1852 Hovedbygningen opført
1907 J. Chr. Prahl

1944 Nu igen kaldt Smakkerupgaard

Birkendegaard, set fra syd (fot. Niels Elswing).

Birkendegaard
Værslev sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Midt i sit sogn ved hovedvejen mellem Holbæk og Kalundborg ligger
Birkendegaard. Navnet er sikkert en forvanskning af et oprindeligt
Birkinge, i 1363 skrevet Byrchinge, der med sin endelse -inge minder
om en landsby, som var gammel allerede i vikingetiden. Første gang
historiens lys når den, er den len under Roskilde bispestol, som ved
reformationen blev overtaget af kronen. Efterhånden blev Birkinge,
som så mange andre smålen, lagt ind under hovedlenet, i dette til
fælde Kalundborg.
Hovedgård blev Birkingegaard først, da den i 1672 som erstatning
for tab under krigen med svenskerne blev overdraget til gehejmeråd,
general Jørgen Bielke, der 1674 fik tilladelse til at nedlægge byens
gårde, hvilket først var gennemført omkring år 1700.
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Jørgen Bielke var af fødsel nordmand. Hans fader var Norges
riges kansler Jens Bielke til Østraat (1580- 1659) og hans moder
Sophie Brockenhuus (1587 - 1656). I dette ægteskab fødtes bl. a. tre
sønner, der alle opnåede statens højeste værdigheder, Ove (1611 - 74),
der, ligesom faderen, blev Norges riges kansler, Henrik (1615-83),
der blev rigsadmiral, og Jørgen (1621 -96), som blev generalløjtnant
over militsen i Norge og senere statholder på Sjælland og overkom
mandant i København.
Birkendegaards skaber var født på Elingaard i Norge 2. juni 1621 ;
han opholdt sig i sin tidligste ungdom sammen med sin broder Henrik
ved Leydens universitet, men gik derefter i fransk krigstjeneste. I Hol
land hvervede han mandskab, som han i juni 1644 førte over til Norge.
Her blev han kaptajn, men spillede foreløbig ikke nogen synderlig rolle.
I årene 1646 -47 var han i kejserlig tjeneste, men vendte i Christian
IV’s sidste dage tilbage og blev lensmand på Idde og Marker i Norge,
en stilling, som han 1654 ombyttede med en lignende over Agdesiden
og 1657 med Bratsberg. Som lensmand tog han sig ivrigt af befolknin
gens ve og vel og var som generalkrigskommissær den, der ledede det
heldige indfald i Sverige 1657. Året efter udnævntes han til general
løjtnant over militsen i Norge og traf som sådan en række foranstalt
ninger mod et tænkt, nyt angreb på Norge. Det kan derfor ikke næg
tes, at han havde stor lod og del i, at Norge hævdede sig over for
Sverige. I november 1660 blev han udnævnt til rigens råd og fik kort
efter sæde i de forskellige nyoprettede, øverste myndigheder, stats
kollegiet, krigskollegiet og højeste: et. Dog synes hans indflydelse i
virkeligheden kun at have været ringe her. Forskellige omstændigheder
medførte, at han ikke nød særlig gunst ved hove, hvad der også gav
sig til kende deri, at han mistede sit norske len og oven i købet ikke
fik erstatning for sine udlæg under krigen, ja opnåede end ikke gen
nem flere år at få sin lønning betalt. Ganske vist udnævntes han 1664
til amtmand over Kalundborg og Holbæk amter, men det giftermål,
han få år i forvejen (juni 1661) havde indgået med Magdalene Sibylle
Gersdorff, rigshofmesteren Joachim Gersdorffs datter, kunne ikke
hjælpe ham, da svigerfaderen var død få måneder før brylluppet.
Ikke mindst efter tronskiftet 1670 havde han meget at kæmpe med.
Han beskyldtes for at høre til det Ulfeldt’ske parti, men da han havde
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en mægtig velynder i Griffenfeld, hvis elskerinde hans hustru var
vist nok fra slutningen af 1671 eller begyndelsen af 1672, støttede
denne ham, så han i 1671 fik ridderværdigheden og 1675 under krigen
blev statholder på Sjælland og overkommandant i København. Året
efter faldt imidlertid Griffenfeld, og derved rokkedes hans stilling på
det alvorligste. Det viste sig snart, at han ikke længere nød kongens
nåde, han fjernedes fra de forskellige stillinger, han sad inde med, og
1679 afskedigedes han som statholder og overkommandant og fik
ordre til at begive sig til sit amtmandsembede i Kalundborg. Efter
at Griffenfeld var dømt, fik Jørgen Bielke dog befaling til atter at
vende tilbage til hovedstaden for på ny at overtage sit embede som
statholder og overkommandant. Men hans stilling var alt andet end
sikker; han fik ikke sin lønning fuldt udbetalt, han plagedes stærkt
af sine kreditorer og så sig omgivet af uvenner og modstandere alle
vegne. Hans økonomiske stilling var fuldkommen undergravet; sine
mange og store ejendomme, deriblandt Aakjær, Birkende og Trudsholm, ja endogså sin bolig i Kalundborg måtte han efterhånden skille
sig af med, så han måtte tage sin tilflugt til en avlsgård Avindsøgaard,
den nuværende Aunsøgaard, et par mil øst for Kalundborg, hvor han
døde 17. februar 1696 som en fattig mand.
Som nævnt var det i 1672, at Jørgen Bielke fik oprettet Birkendegaard, men på grund af sine slette økonomiske forhold måtte han
snart skille sig af med den, og allerede 1686 hører man nævnt som
ejer af gården Jørgen Hansen, der antagelig er den samme, som un
derskrev Kalundborg amts, Samsøs og Tudse herreds kontributionsregnskaber 1664-71 og i bilagene snart kaldes for ridefoged, snart
for amtsskriver. Under ham (i 1688) fik gården adelige rettigheder med
115 tdr. htk. og 420 tdr. Id. under plov. Efter hans enkes død var går
den nogle år i kongens besiddelse, men 1693 blev den skødet til Bielkes eneste overlevende barn, datteren Sophie Amalie, mod at hun gav
afkald på alle de krav, faderen havde på staten. Hun ægtede (eller
havde ægtet) sognepræsten i Værslev, Hans Hansen Hvalsøe (1657 1711), som 20. november 1700 erklærede, at han »med fri Vilje og
velberaad Hu, saa og med (sin) hjærtekære Hustrus Samtykke har
solgt og afhændet ... til højædle og velbaarne Johan Christopher von
Schonbach, Kongl. Mayts Amtmand over Callundborg, Draxholm og
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Sæbygaard Amter . . . (sin) Gaard . .. Birkindegaard kaldet med sin
paastaaende Bygning samt underlagte Birkinde By, som efter Landmaalingens Matricul staar for et Hundrede og fjorten Tønder fem
Skpr. 3 Fdk. Htk. og Skov fem Skpr. 1 Fdk. 1 Alb. Htk., iligemaade
bemeldte Gaards tilhørende Bøndergods ... Købesummen var: for
hver Tønde af Hovedgaardens Taxt firgetiufve (d.v.s. 40) Rixdaler,
for Tønden af Bøndergodset trædive Rixdaler og ofver alt fem Hun
drede Rixdaler, som giør tilsammen 9100 Rixdaler«. Det skal her blot
bemærkes, at i Sjællands landstings patentbog, hvorfra det foregående
er hentet, står begge steder, både i selve købekontrakten og som un
derskrift: Hans Hansen Hvall (ikke Hvalsøe), hvad enten det nu er
en fejlskrift eller det rigtige.
Den nye ejer Johan Christopher von Schonbach var søn af Johan
Christoph von Schoenbach til Vandlinggaard (1616-83) og Susanne
Elisabeth Lange (1621 - 72). Han var født 1663 og blev 1680, 17 år
gammel, dr. juris ved universitetet i Kiel, 1684 - 92 var han sekretær i
Tyske Kancelli, 1693 viceamtmand og 1696 amtmand over Kalund
borg, Sæbygaard og Dragsholms amter, 1703 justitsråd, 1707 tillige
amtmand over Holbæk amt, 1709 etatsråd og fik 1714 rang med gehejmeråder. Han døde 10. februar 1726 på Birkendegaard og ligger
begravet i Ubby kirke sammen med sine to hustruer, Edel Sophie
Bille (1684 - 1706) og Anna Elisabeth von Korff (død 1732). 3. juli
1732 udstedtes proclama efter den sidste frues død, at mellem »den
si. Frue og forhen afgangne Herre er forfattet kongl. allernaadigst
Testamente, at den længst levende alle Børns Midler maatte admini
strere uden Skifte ; saa nu efter dem begge mellem deres efterladte
3de Børn, neml. 2 Sønner og 1 Datter, skal holdes lovlig Skifte og
Deling, til hvilken Ende herved indkaldes alle de, som noget udi
Stervboen maatte have at fordre eller gieide«. Det kan ikke oplyses,
hvorledes de økonomiske forhold har været ved Anna Elisabeth von
Korffs død, men det ser ud til, at det oprindelig har været tanken at
skille sig af med gården. I hvert fald blev der berammet auktion over
den til 5. august 1732, og da denne ikke førte noget resultat med sig,
fastsattes 2. auktion til 3. september og 3. auktion til 30. september,
men mulig har der stadig ingen køber meldt sig, eller man imidlertid
er bleven enige om en anden ordning. Det blev nemlig aftalt mellem
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arvingerne, Susanne Lovise von Schönbach og Hans Friderich von
Schönbach med samtykke af deres kære kuratorer, kommerceråd An
dreas Fogh til Kragerupgaard og byfoged Otto Pedersen Friis i Ka
lundborg, at de ville overdrage deres andel og part i deres fædrene
gård Birkendegaard med tilliggende Ubby kirke- og kongetiende —
Birkendegaard anslagen til herregårdstaxt 114-5-8-0, skov 0.5.1.1 —
til deres kære broder og medarving Johan Christoph von Schönbach,
hvorfor de 10. juni 1733 skødede den til ham. Han er, så vidt det
vides, den eneste ejer af Birkendegaard, som var født på stedet, hvor
han så dagens lys 1710, så at han kun var 23 år, da han overtog
gården. Samme år blev han virkelig kancelliråd og nogle år efter
(1736) byskriver i Rønne og herredsskriver i Bornholms vestre herred.
Senere (1743) udnævntes han til birkedommer ved Ribe birk og by
foged i Ribe og var det gennem 10 år, men han blev tilsyneladende
boende i Ribe, hvor han døde mange år senere (1785). Hvad grunden
har været til, at han kun sad inde med Birkendegaard i 2 år, kan ikke
oplyses, men allerede 29. november 1735 overdrog han »— med sin
elskelige Hustru, velædle og velbyrdige Fru Christiane Kristine Møl-
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lers ... Hu og Samtykke — Gaard og Gods til velædle og velbyrdige
Terkel Terkelsen, højstbemeldte Hans Kongl. Mayts Justitsraad og
Dronning Charlotte Amalies, Prins Carls og Princesse Sophie Hede
vigs ... deres forrige Secretair og Inspecteur«. Selve Birkendegaard
havde den samme fri hovedgårdstakst som ved de tidligere overdra
gelser ; gård og gods udviste i alt 546 tdr. 4 skpr. 2^ alb.htk. Heller
ikke han sad længe inde med ejendommen. Imidlertid var nemlig
gehejmeråd, general af kavaleriet Christian Lerche 1742 ved køb
kommen i besiddelse af Kalundborg Ladegaard, Østrupgaard og
Astrup, og da han ønskede at øge sit gods, overtog han i de følgende
år en række af gårde, allerførst Birkendegaard. Vi ser derfor, at Ter
kel Terkelsen, der også her betegnes som justitsråd og de kongelige
herskabers »forrige Secreterer, Casserer og Landinspecteur, ... tillige
med sin elskelige Hustru Velb. Fru Maria Herfordt Terkelsen % 1743
skøder og afhænder til Hans Excellence Højvelbaarne Hr. Christian
Lerche til Lerchenfeldt, Rosendal, det Callundborgske Gods og under
liggende (o. s. v.) vores Jordegods Birkendegaard ... med sin Bygning
og Pertinentier ... og alt det til for.tc Birkendegaard og Gods belig
gende og tilhørende Bøndergods ...«. Købesummen ses ikke at være
opgivet. På den måde gled Birkendegaard altså ind som et led i det
senere grevskab Lerchenborg (oprettet i 1818) og blev der til 1852,
altså i godt 100 år.
I begyndelsen af det 17. århundrede ægtede Sidsel Knudsdatter,
enken efter en af Nyborgs borgmestre, Mads Lerche, en anden af
samme bys borgmestre Peder Nielsen (1583 - 1638). Peder Nielsen
ejede Friisenvænge foruden flere huse og gårde i byen, var tillige
kongelig tolder og skænkede Christian IV en fregat, hvad der kan
vidne om, at hans økonomiske stilling må have været blandt de frem
meste i byen. I ægteskabet mellem ham og Sidsel Knudsdatter vides
der i alt fald at være født fire børn, der alle antog deres moders
første mands efternavn og kaldte sig Lerche. Disse fire var: Mads
Pedersen Lerche (1610 - 60), sognepræst i Nyborg og provst i Vinding
herred, Anna Pedersdatter Lerche (død 1680), der var gift først med
en rådmand og tolder i Nyborg, Bertel Hansen, senere med en rektor
og rådmand sammesteds, Jacob Andersen Schæffer, Peder Pedersen
Lerche (1613 - 83), ejer af Rygaard på Fyn og Mattrup i Jylland,
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direktør i Vestindisk Handelskompagni og assesor i højesteret, fik
våbenbrev 20. marts 1679, og Cornelius Pedersen Lerche (1615-81),
etatsråd, stiftamtmand over Lolland og Falster, enkedronningens amt
mand over livgedinget, adlet 26. juni 1660.
Peder Pedersen Lerches tredie hustru var Dorthe Nansen (1633 - 75),
en datter af den højtfortjente præsident i København og assessor i
højesteret Hans Nansen og Sophie Hansdatter, og deres sønnesøn,
altså Hans Nansens oldebarn, var den ovennævnte Christian Lerche.
Hans forældre, faderen: Vincents Lerche (1666- 1742) til Rygaard
på Fyn og til Mattrup i Jylland, som han havde taget i arv efter sin
fader, og moderen: Cathrine Hedevig Wibe (1669- 1731) havde den
trange skæbne, at skønt der i deres ægteskab fødtes ikke mindre end
12 børn, 8 sønner og 4 døtre, døde de alle som spæde eller ganske
unge med undtagelse af sønnen Christian, der var den næstældste og
fødtes 15. juni 1692. Som flertallet af hans samtidige standsfæller gik
han den militære vej, fungerede i den tidlige alder af 20 år som ge
neraladjudant hos den øverstbefalende, general Scholten, i slaget ved
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Gadebusch, steg til oberstløjtnant 1716 og tog afsked med obersts
karakter 1720. Han gik derefter i fremmed tjeneste, men vendte til
bage og blev 1731 generalmajor, senere generalløjtnant og 1739 gene
ral af kavaleriet. 1751 blev han greve, og 1752 fik han rang med
gehejmeråder; desuden var han hvid ridder (fra 1734) og blå ridder
(fra 1748). I 1742 erhvervede han, som fra 1735 havde siddet inde
med Lerkenfeldt i Jylland, desuden Kalundborg Ladegaard, Østrupgaard og Astrup, men da det var hans hensigt så vidt muligt at samle
et stort sammenhængende jordareal, solgte han de jyske godser —
ligesom Rosendal i Norge, som var overgået til ham fra hans moders
slægt — og købte i det sted 1743 Birkendegaard, 1750 Vesterbygaard,
1751 Aunsøgaard og 1752 Davrup. Chr. Lerche havde derved samlet
500 tdr. htk. hovedgårdsjord, 730 tdr. konge- og kirketiende og over
3000 tdr. htk. bøndergods, en besiddelse så stor, at den, når Frijsen
borg undtages, næppe stod tilbage for nogen anden her i landet. Lerches godsområde skal have udgjort alt i alt 4369 tdr. htk. mod Frijsenborgs 5797 tdr. htk. Til hovedsæde udvalgte han Østrupgaard, som

Luftfotografi af Birkendegaard.
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han forsynede med en imponerende ny hovedbygning (den endnu
eksisterende) og gav den navnet Lerchenborg. Sit store gods, hvortil
også hørte palæet i København, fik grev Christian Lerche 18. april
1755 ophøjet til et stamhus, men godt to år efter døde han 6. decem
ber 1757, hvorefter hele godset ifølge testamente overgik til hans
enke Amalie Magdalene Christiane, født komtesse af LeiningenWesterburg, som var en datterdatter af Ulrik Frederik Gyldenløve,
dog med den indskrænkning, at der intet måtte sælges eller pantsættes
af det. Da den mand af slægten, som den barnløse grev Christian
Lerche havde bestemt til sin efterfølger, hans halvfætters søn Georg
Flemming Lerche, fik nys om, at han ved grevindens død skulle tage
godset i arv — testamentet skulle ligge uåbnet, til grevinden var død,
men noget var altså sivet ud —, trængte han ind på hende i 1766 og
fik det ordnet således, at han på visse — ikke lette — betingelser fik
godset overdraget. Om ham skal kun det siges, at han var født 9.
februar 1735, blev kammerjunker 1757, kammerherre 1768, hvid rid
der 1776, gehejmeråd 1784 og døde 22. oktober 1804. Det er sagt, at
det »aabenbart alene beroede paa den nytiltrædende Besidders Dyg
tighed, om han kunde faa (Godsets Indtægter) drevet i Vejret og der
ved bjærge Livets Ophold. — Men det gik ikke, som haabet«.
Grevinden havde oparbejdet en stor gæld, og afdragene kunne kun
delvis skaffes til veje. Der var derfor intet andet at gøre end at låne,
og det middel kastede godsbesidderen sig over i en sådan grad, at
kongen tilsidst, i 1787, forbød både ejeren og kancelliet at rette hen
vendelser om nye lån på stamhuset. I 1787 blev der derfor på hans
egen foranledning nedsat en kommission til at tage alle forholdene
under overvejelse, og det indstilledes fra denne, at en del af strøgod
set, endvidere Davrup, Kalundborg Ladegaard og Lerchenfeldt skulle
sælges for på den måde at kunne skaffe midler til dækning af en del
af gælden og afdragene. Da det imidlertid af en eller anden grund
opgaves at sælge Davrup, og der i alt væsentligt ikke opnåedes de
priser, som man havde ventet, indkom der langtfra nok til, at de tyn
gende byrder kunne bringes ud af verden. Auktionerne indbragte
109.182 rdl., hvoraf dog kun 94.119 rdl. kunne bruges til afbetaling,
så restgælden beløb sig til ca. 91.000 rdl. I 1793, da hans søn Christian
Cornelius Lerche skulle have Davrup og Birkendegaard, trængtes der
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atter til penge, og godsbesidderen opnåede et nyt lån på 20.000 rdL,
og i 1798, da han afgav løfte om at overgive hele stamhuset til søn
nen, fik han yderligere 30.000 rdl. Der skal ikke her udtales nogen
kategorisk dom over Georg Flemming Lerche, men blot siges, at
vanskelighederne i hvert fald ikke alene skyldtes ham. Gælden var
stor, da han overtog godset, kvægsyge rasede på gårdene, og forpagt
ningsafgifterne gik ned.
Men i 1798 skiftede altså stamhuset Lerchenborg besidder, skønt
den tidligere endnu var i live, og hans søn Christian Cornelius Lerche
trådte til. Denne var født 2. september 1770 i København, blev 1785
student, 1789 cand. juris og fik derefter arbejde i rentekammeret ind
til 1797, da han altså skulle berede sig til at overtage stamhuset
Lerchenborg. Det gik i begyndelsen nogenlunde for ham, men da den
gamle grevinde endelig døde 1800 (hun var født 1713), og da en
række store afbetalinger på lån derefter skulle iværksættes, fattede
han 1803 den noget ejendommelige plan — for børnenes skyld, som
han elskede lige højt, og da hans hustru, Ulrikke Sophie von Levetzow (1771 - 1803), som havde skænket ham ni børn, samtidig afgik
ved døden — at søge om en slags ophævelse af stamhuset og dermed
følgende ret til at sælge godserne mod at erstatte dem med en fideikommiskapital. Det tillodes virkelig, og han skilte sig af med palæet
i København ; derimod gik det ikke med godserne, hvorfor han ud
tænkte en anden plan, som ville hjælpe ham til — hvad der var hans
egentlige ønske — også at kunne sikre sine yngre børn delagtighed i
hans efterladenskaber. Godset blev altså for så vidt holdt sammen, og
han kunne derfor efter 1807 at have indgået nyt ægteskab med
Cathrine Wilhelmine Dorothea von Krogh (1788 - 1848), der også
skænkede ham ni børn, senere overdrage sine børn forskellige af
ejendommene. I årene 1808 - 11 var han — på kongens udtrykkelige
opfordring — amtmand i Holbæk amt, men opgav dette embede, da
hans arbejde med gård og gods lagde for meget beslag på hans tid
og kræfter. Til tak for den offervillighed, han havde vist i krigens
tid, blev han 1818 lensgreve, og samtidig tillodes det ham, at der
måtte træde et lensgrevskab i stedet for det Lercheske fideikommis.
Til dette skulle kun høre noget af det tidligere stamhus, nemlig
Lerchenborg og Aunsø med tilhørende gods, i alt 2965 tdr. htk. Han
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havde sæde blandt »de oplyste Mænd«, også på kongens opfordring,
og var således med til at udtale sig om den nye stænderforfatning.
Derefter gav han som repræsentant for de sjællandske sædegårds
ejere møde i østifternes stænderforsamling i 1835 - 36 og 1838, men
han tog forresten ikke hyppigt ordet og fik derfor ikke nogen større
indflydelse. Sin hovedenergi lod han de vidtstrakte ejendomme blive
til del, men udtalte sig dog også til tider skriftlig i landøkonomiske
publikationer. I hans allersidste år nedbrændte hovedbygningen, der
først blev genopført tre år senere i en om J. D. Herholdts »gotiske
renæssance« meget mindende stil.
Da lensgreve Christian Cornelius Lerche døde 20. april 1852, efter
lod han sig fire sønner (der havde været otte, men fire var døde),
nemlig grev Ferdinand, f. 1813, grev Vincents, f. 1815, grev Vilhelm,
f. 1820 og grev Carl Christian, f. 1826. Han havde, som meddelt
andetsteds, i sin tid, da han søgte at få stamhuset ophævet, udtalt, at
grunden dertil var, at han elskede sine børn lige højt, og derfor var
det naturligt, at han ønskede at fordele de gårde, som han rådede
over, og som ikke hørte til lensgrevskabet, til disse sønner. Det lod
sig også gøre, idet den ældste af de efterlevende fik Astrup, en hoved
gård i Bjærgsted sogn, den næste, grev Vincents, fik Smakkerupgaard,
den tredie, Vilhelm, fik Birkendegaard, og den yngste fik Benzonsdal.
Skiftekommissionen i grev C. C. Lerches dødsbo udstedte 24. juni
1853 skøde på Birkendegaard til grev Vilhelm Cornelius Magnus
Lerche. Han var født på Lerchenborg 30. juli 1820, blev student fra
Sorø 1839, cand. phil. 1840 - 41. Han blev gift 5. april 1856 i Kalund
borg med Vilhelmine Conradine Barner, datter af Christian Barner
til Kalundborg Ladegaard og Metaline Charlotte Florentine Ludovica
Bruns. Han overlevede sin hustru i 19 år og døde 1895 på Birkende
gaard. Samme år udstedtes der udlægsskøde fra grev Vilhelm Lerches
arvinger til hans næstældste søn baron Gustav Lerche, der senere
(1901 -07) ejede Lerchesminde. Han var født på Birkendegaard 27.
juli 1859, blev student fra Roskilde 1877, aflagde det følgende år den
filosofiske prøve, blev 1881 secondløjtnant, 1884 premierløjtnant, tog
1895 sin afsked og fik 1899 ritmesters karakter. 1897 blev han hof
jægermester. Han var i sin tid en meget agtet landmand, der fik
overdraget adskillige offentlige hverv. Således var han først vicepræ17 DSH 3
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sident, derefter præsident i Holbæk Amts økonomiske Selskab, var
medlem af bestyrelserne for Landhusholdningsselskabet og for De
samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift og var formand for
De sjællandske Landboforeningers Hesteavlsudvalg. Men 1921 trak
han sig ud af mange af de offentlige hverv, han havde røgtet, og
solgte samtidig Birkendegaard. Han ægtede i 1895 i Husby baronesse
Julie Benedicte Christiane (Adane) Wedell-Wedellsborg, f. 1872.
Birkendegaard solgte han 1921 til en ejendomshandler Jens Jacob
sen, der 3 fjerdingår senere, 15. december 1921 skødede den til Aage
Faye (1887 - 1949), søn af bestyrer af Nakskov Sukkerfabrik Gerhard
Faye (døde 1917) og hustru Louise, f. Hag (død 1920).
Efter Aage Fayes død blev gården overtaget af hans søn Gerhard
Faye, der har foretaget moderniseringer i hovedbygningen ved arkitekt
L. Schrøder i Kalundborg. Gårdens tilliggende er nu ca. 950 tdr. Id.,
deraf 560 tdr. Id. ager og 140 tdr. Id. skov.
L. F. LA CO UR
EJERE

1536
1672
1686
1693
1700
1735
1743

Roskilde bispestol
Kronen
Jørgen Bielke
Jørgen Hansen
Sophie Amalie Bielke
J. Ch. v. Schonbach
Terkel Terkelsen
Chr. Lerche

BYGNINGER

Birkingegaard kaldet

1851 Tidligere bygning nedbrændt
1854 Nuværende hovedbygning
opført
1921 Aa. Faye

1944 Istandsættelse ved L. Schrøder

Lerchenfeldt, set fra nordvest, fra gården (fot. Harry Petersen).

Lerchenfeldt
Kalundborg købstads landdistrikt, Ars herred, Holbæk amt
Kammerjunker (senere gehejmeråd) Georg Flemming Lerche (1735 1804) havde 1766, altså i en alder af kun 31 år, overtaget stamhuset
Lerchenborgs store gods. Det skete ved hjælp af offentlige lån, af
hvilke han i tidernes løb var nødsaget til at optage ikke så få. Efter
at han året 1786 havde bygget Hedvigslyst, en ladegård ved Lerchenborg, som han gav navn efter sin hustru, Hedevig Cathrine von
Krogh, og samme år havde indrettet Svebøllegavn i Avnsø sogn,
Skippinge herred, søgte han allerede året efter, 1787, om et nyt lån i
kreditkassen »for at forbedre Bøndernes Opkomst«; det drejede sig
denne gang om 25.000 rdl., der skulle bruges til opførelse af nye lade
gårde — således Lerchenfeldt —, idet han mente, at det ville gavne
hoveribønderne derigennem, at deres ydelser i hvert fald kunne for
mindskes og muligvis helt bortfalde.
17*
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Det var dog kun en kort tid, han kunne nyde glæden af — og be
sværet med — denne gård og flere af sine andre ejendomme. Hans
økonomiske forhold var stadig, uden ophør, mere end trykkende, og
det foresloges derfor af en på hans foranledning nedsat kommission,
at en del af stamhuset burde bortsælges, foruden Kalundborg Ladegaard m.m. også Lerchenfeldt. Man mente, at disse ved en auktion
kunne udbringes i henholdsvis 35.000 rdl. og 64.000 rdl. Salget gik
dog i det hele og store ikke, som man havde tænkt sig ; således ind
bragte Lerchenfeldt kun 30.000 rdl., da den i året 1792 overgik til
Adolph Christian Windersleff (1742- 1828), der da var forpagter på
Kalundborg Ladegaard. Han var gift med Frederikke Lorentze Bech
(1744-98), der var datter af apotekeren i Kalundborg, Andreas Lo
rentzen Bech (1713 - 87), og ved samfrændeskifte mellem dennes enke
og hendes børn og arvinger blev hele hendes bo (med apotek og
ejendomme) overdraget til hendes ældste svigersøn, Adolph Winders
leff. Imidlertid er der ikke fundet nogen bevilling for ham som apo
teker i Kalundborg. Han ejede forskellige småhuse, der stødte op til
apotekerbygningen, lod dem nedrive og opførte i året 1790 en svær
2 etagers bygning, hvor apoteket har været siden da. Han var lotterikollektør og landvæsenskommissær og bar titlen af kammerråd. Sine
sidste år tilbragte han på Ny Bakkehus på Frederiksberg, som han
også ejede, og hvor han døde.
Af skødet 1792 mellem Georg Flemming Lerche og Windersleff
ser man, at Lerchenfeldt kaldes »den af ny indrettede og opbygte
Gaard . .., hvis Hovedmarker i sær bestaar af 3de tilforn under Callundborg Ladegaard henhørende Kobler, saa vidt det derover op
tagne og overleverede Charte paaviser«. Den stod for 46 tdr. 4 skpr.
htk., mens bøndergodset udgjorde 255 tdr. 5 skpr. 2 fdk. htk. Kun
til 1800 ejede Windersleff Lerchenfeldt, idet han 1800 for 68.000 rdl.
solgte den til amtsfuldmægtig Friderich Christian Agre og forpagter
på Løvenborg Ole Rasmussen. Både hovedgårdens og bøndergodsets
hartkorn opgaves til samme størrelse som ved den tidligere handel.
De nye ejere sad kun inde med godset i 5 år og har antagelig kun
købt det for at handle med det. 1805 solgte og skødede Agre og
Rasmussen til forpagter Hans Henrich Freiesleben på Bavelse i over
ensstemmelse med den derom under 2. marts oprettede købekontrakt
260

LERCHENFELDT

Lerchenfeldt, set fra sydvest, fra haven (fot. Bernild).

for 89.000 rdl. den dem tilhørende »Hovedgaard Lerchenfeld i Callundborg Sogn ... bestaaende af Hartkorn ufri Hovedgaards Taxt
Ager og Eng 46 Tdr. 4 Skpr., Refsnæs Kirke med jus patronatus et
vocandi tilligemed Kirkens Korntiende og samme Sogns Konge
tiende ... og endelig alt det Hovedgaarden underliggende og i Rachløv Sogn ... beliggende Bøndergods, der staar for Hartkorn Ager og
Eng 225 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdkr. tilligemed alle de Gaard og Gods til
hørende Bygninger og Huse ... alt saaledes som vi selv efter Hans
Excellence Hr. Geheimeraad Lerches og Hr. Kammerraad Winderslefs herved overleverede Skøder og Jordebøger af 11. Dec. 1792 og
17. December 1802 have ejet og besiddet disse Ejendomme«.
Men heller ikke dette ejerforhold blev af længere varighed. Allerede
1809 skødede og afhændede Freiesleben, der for øvrigt døde som
købmand i Ringsted, Lerchenfeldt med underliggende kirke og bøn
dergods for 126.000 rdl. til proprietær Niels Giersing til Nørager og
grosserer Peter Rudolph Wilhelm Mariboe. Samme dag afsluttede de
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to købere en interessentskabskontrakt, hvori det bl. a. fastsattes, at
»Ejendommen skal anses som fælles Gods og tilhøre os begge med
lige Rettighed«. I 3. post hedder det, at »den Capital, som ifølge
Købekontrakten skal udbetales contant dels strax og dels i næstkom
mende 11 Juni Termin, anskaffes af mig, Mariboe. Jeg bliver altsaa
Creditor i Interessentskabet for denne Summa og beholder Sikkerhed
derfor i Ejendommen selv, ligesom jeg ogsaa af Gaardens og Godsets
Revenuer bliver forlods at beregne 4 pro Cento pro anno deraf i
Renter, ligesom om Capitalen var bleven os laant af en fremmed,
løvrigt kan dette af mig gjorte Forskud ikke opsiges eller af nogen
anden Aarsag uddrages af Interessentskabet, førend dette er hævet«.
Og i 4. post meldes, at »Administrationen over Gaard og Gods over
tages af mig, Giersing, til fælles Nytte«. På ny var ejendommen kom
men i hænderne på folk, som kun, efter alt at dømme, betragtede
den som salgsobjekt, og ikke mere end 2 år (1811) efter solgte Gier
sing og Mariboe Lerchenfeldt til kammerråd Christian Rothe, som
det hedder i skødet »bestaaende af 1) Hovedgaarden, som har 46 Tdr.
4 Skpr. upriviligeret, men tiendefri Hartkorn, altsaa det samme som
fra først af, 2) Kirke- og Kongetiende og 3) Det øvrige under be
meldte Hovedgaard hørende Bøndergods af Hartkorn Ager og Eng
77 Tdr. 2 Alb., ialt 138 Tdr. 2 Skpr. 2 Alb. Ager og Engs Hartkorn«.
I dette sidste har der altså fundet en ikke ubetydelig ændring sted,
som vi ikke her kan gå nærmere ind på.
Men da Rothe var blevet ejer af denne gård og dette gods, var der
endelig kommet én, som ikke købte for at handle med det, men havde
i sinde her at skabe et hjem for sig og sine. I de 172 år, Lerchenfeldt
har bestået som selvstændig ejendom uden at høre ind under Lerchenborg, årene fra 1792 til 1964, har 13 forskellige ejere siddet inde
med den, men af disse har konferensråd (som han senere blev) Chr.
Rothe og hans søn og senere etatsråd Emil Holm ejet den i tilsammen
95 år, de første i 35, den sidste i 60. — Om Christian Rothe skal her
hidsættes nogle ord. Han var søn af den i sin tid kendte og meget
omtalte forfatter Tyge Jesper Rothe og født på Tybjerggaard (Præstø
amt) 1770. I et mere end 50-årigt, omfattende embedsliv udførte han
et overordentligt arbejde. Der skal på dette sted blot nævnes, at han
i nogle år var sekretær i den store hoverikommission og samtidig chef
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for det sjællandske (senere også for det fynske) landvæsenskontor.
1803 -44 forestod han det store nye matrikelarbejde, og desuden var
han en række af år medlem af og sekretær i den store landbokom
mission. Han døde på Frederiksberg 1852.
Fra 1807 havde han sammen med andre deltaget i køb og salg af
flere større godser (Marienborg, Sæbygaard m. fl.), idet han hoved
sagelig udførte arbejdet, medens de andre udlagde pengene. Derved
erhvervede han sig en ikke ubetydelig formue og købte — som nævnt
— 1811 Lerchenfeldt ved Kalundborg, denne gang for egen regning.
Hans ældste søn, August Rothe, i sin tid overlærer ved Sorø Akademi
med titel af professor, har i sin bog om faderen skrevet bl. a.: »I 1812
kunde han have solgt (Lerchenfeldt) med stor Fordel; men han afslog
Tilbudene paa en af de indviedes Raad og af grundet Frygt for den
Forordning om Statens Pengevæsen, som han vel ventede, men om
hvis Beskaffenhed han ingen Kundskab havde eller kunde faa. Han
anvendte meget paa trængende Om- og Udbygning, paa Haveanlæg,
Træplantning, Jordforbedring o. s. v. af alle Slags, og da han selv kun
sjældent kunde opholde sig paa Stedet (3 af hans 19 børn er dog født
paa Lerchenfeldt), bortforpagtede han Avlingen. Forpagteren fandtes
imidlertid baade uredelig og aldeles uduelig, saa at Rothe maatte ile
med at faa Contracten hævet efter kort Tids Forløb, skønt med overmaade stort Tab i Penge og med en ødelæggende Forstyrrelse i Av
lingen«. Imidlertid lykkedes det ham at ride stormen af, selvom det
til tider har været under de største vanskeligheder. Et ejendommeligt
vidnesbyrd om de besværligheder, han havde med at komme igennem,
støder man på i Ars-Skippinge herreders skøde- og panteprotokol,
hvori er indført en af kongen 1817 udstedt bevilling til ham om at
være fri for personlig hæftelse af kreditorer. Det hedder her, at kon
gen »gør vitterligt, at vi efter os elskelige Hr. Christian Rothe ...
hans allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begæring .. . have bevil
get og tilladt .. ., at han, som af Frygt for sine Creditorers Overfald,
er undvigt og har opgivet sit Bo til Skifterettens Behandling, maa
igen komme tilstede og for personlig Hæftelse af sine Kreditorer være
befriet, indtil 6 Uger efter det i hans Bo udstedende Proclama er ud
løbet ...«. Og sine kreditorer har han utvivlsomt kunnet få ordnet
sig med. I hvert fald fortsatte han på gården. Senere overgik den i
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forpagtning til Christian Rothes næstældste søn, Carl Rothe, og vi
skal her fremdrage et enkelt udtryk eller en enkelt vending fra det
dokument, som 1833 oprettedes mellem fader og søn, og som utvivl
somt faderen selv har affattet. Der står deri: »Da jeg Etatsraad Chri
stian Rothe efter min nu tiltagende Alder (han gik da i sit 64de Aar)
og mine Forhold som Embedsmand ikke kan tænke paa at kunne for
Eftertiden enten selv drive Hovedgaarden Lerchenfeldt eller med til
børlig speciel Kundskab til de enkelte dele og forefaldne Omstæn
digheder bestyre Godset (og) da min Søn, Landvæsens-, Tiende- og
Forligelsescommissær Carl Rothe, (som) nu i henved en Snes Aar
har dels bestyret Ejendommen efter min Fuldmagt, dels (har virket)
som Forpagter af Hovedgaarden, ønsker fremdeles at forblive ved
den og i den tilvante Virksomhed, saa er vi begge med lige Attraa
til at conservere denne vor hele Slægt meget kjære Ejendom i Familien
bleven enige om en ny og forlænget Overtagelse af Ejendommen i
Forpagtning og har oprettet efterstaaende Contract ...« Og samme
dag (23. november 1833) overlod faderen til sønnen den hele besty
relse og befuldmægtigede ham til at handle i alt, hvad angår gård og
gods, alene pengelån og gældsforskrivninger undtagne.
Men i 1845, da konferensråd Rothe nærmede sig de 75 år, afhæn
dede han for en købesum af 78.000 rdl. til sønnen, landvæsenskom
missær Carl Rothe Lerchenfeldt hovedgård og gods, der nu bestod af
ufri hovedgårdstakst 49 tdr. 5 skpr. 1 fdk. 2J4 alb., skovskyld 1 td.
3 skpr. og bøndergods 68 tdr. 6 skpr. 0 fdk. 2*4 alb. Sønnen var da
en mand på 48 år og havde 1828 indgået ægteskab med Hedvig Walborg Stub (1794- 1864), datter af kommandørkaptajn Otto Frederik
Stub. Men allerede året efter, at Carl Rothe var blevet ejer af Ler
chenfeldt, døde han, og hans enke tog derfor gården i arv i henhold
til det mellem ægtefællerne oprettede testamente, der bestemte, at
»saafremt nogen af os ved Døden afgaar uden at efterlade sig Livs
arvinger, skal den længstlevende være og blive Ejer af det fælles Bo«.
1846 begærede enken testamentet tinglæst ... som adkomst ... på
Lerchenfeldt med underliggende bøndergods, men ikke ret længe sad
hun inde med ejendommen, idet hun endnu samme år solgte den til
ejeren af Kalundborg Ladegaard Christian Barner, der hørte til den
kendte tyske slægt, hvoraf en linie har slået rod i Danmark. Atter
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var Lerchenfeldt ude i urolige tider. Det følgende år overdrog han
den til landvæsenskommissær, forpagter af Svanholm, Søren Larsen,
der 7 år senere, i 1854, lod den gå videre til apotekeren i Nyborg
Emil Holm for en købesum af 17.000 rdl. Ved ham var der på ny
kommet en ejer, som ønskede at blive der i en række af år, og det
faldt i hans lod at sidde til huse der i ikke mindre end 60 år.
Emil Holm var søn af den fremragende handelsmand og industri
drivende Jacob Holm (1770 - 1848) og blev født i København 1819 ;
oprindelig var det hans tanke at blive apoteker, hvorfor han i 1840
tog den farmaceutiske eksamen ; han anlagde derefter en stearinfa
brik, men købte apoteket i Nyborg, hvor han virkede gennem ti år.
1854 købte han, som foran nævnt, Lerchenfeldt og sad inde med den
til 1914. Om hans landbrugsvirksomhed er sagt: »I omtrent 30 Aar
drev han selv den store Ejendom og blev kendt som en af de StorHavestuen mod syd o. 1944 (fot. Bernild).
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landbrugere, der førte an i Udviklingen af et mere intensivt Land
brug. Hans kemiske Uddannelse gjorde det naturligt for ham paa et
tidligt Tidspunkt at erkende Kunstgødningens Betydning. Han tog
med Iver Del i Oplysningsarbejdet blandt Landmændene, og hans
Gaard blev et søgt Lærested for de unge. Han var ligeledes en virk
som Deltager i Egnens Landbrugsorganisationer .... 1891 -1914 var
han Medejer af den 1000 Tdr. Ld. store Sidinge Vig, hvor han udførte
et betydeligt Opdyrkningsarbejde.« 1892 blev han etatsråd, og han
døde 1917 i København.
Efter etatsråd Holms lange ejertid har der i de sidste 50 år været
tre ejere af Lerchenfeldt. 1914 solgte etatsråd Holm gård og gods til
godsejer August Bang til Cathrineberg pr. Taastrup, der bl. a. erstat
tede den tidligere hovedbygning med en stor og herskabelig bolig.
1919 overgik Lerchenfeldt til kammerjunker, ritmester Ove Frederik
Gustav Rostgaard von der Maase, gift med Margrethe (Maggie) født
Platou. Selv om ejeren selv ikke var landmand eller landbrugskyndig,
holdtes gård og gods dog i en god og forsvarlig orden, takket være
den dygtige forvalter, som forestod den daglige bedrift. Efter 9 års
forløb solgte den hidtidige besidder ejendommen til godsejer Anton
Peter Poulsen, født 1866, søn af entreprenør ved Lammefjordens ud
tørring Christian Poulsen. 1946 købtes Lerchenfeldt af godsejer E. M.
Clausen, Hvedholm, for 910.000 kr. Arealet består nu af 380 tdr. Id.
ager, 100 tdr. Id. skov og 152 tdr. Id. eng, græsgange m.m.
L. F. LA CO UR
EJERE
1787 G. F. Lerche
1792 Adolph Chr. Windersleff
1800 -1811 Forskellige ejere
1811 Chr. Rothe
1846 Chr. Barner
1847 Søren Larsen
1854 Jacob Holm
1914 August Bang
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Ladegård under Lerchenborg

1915 Nuværende hovedbygning
opført
1919 O. Fr. G. Rostgaard v. der
Maase
1928 A. P. Poulsen
1946 E. M. Clausen

Kadlund Klosters hovedfacade (fot. Carl Møller).

Kaalund Kloster
Kalundborg, Ars herred, Holbæk amt

Dybt i bunden af fjorden, som skærer sig ind mellem de to malerisk
skønne halvøer, ligger den minderige gamle stad. Endnu hæver sig
på bakken Esbern Snares kirke med de fem stærke tårne, og ved dens
fod har samlet sig en klynge huse, hvortil næppe nogen anden dansk
by kan opvise magen, men slottet, som engang gjorde dette sted til
et af rigets vigtigste og faste punkter, slottet, som så ofte i urolige
tider var et tvistens æble mellem kongen og hans oprørske undersåtter,
som i sine sikre tårne gemte kronens skatte og kostbare dokumenter,
og som flere gange blev det ufrivillige opholdssted for rigets farligste
fjender—, af dette slot er ikke ladet sten på sten tilbage, og byens
eneste kloster, som søgte ly under borgens værnende mure, har måttet
friste den samme skæbne. Barbariske fjenders ødelæggelser, hærgende
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ildebrande og den sløve ligegyldigheds vanrøgt har forenet sig om
at lade alt gå til grunde.
Fra arilds tid træffer vi stedet med borg og kirke i Hvideættens
eje. Esbern Snare byggede kirken, og hans datter fru Ingeborg, der
var gift med Drosten Peder Strangesøn, besad godset efter ham, indtil
det inddroges under kronen, fordi hun støttede Abels slægt i dens
kamp mod kongen. Forinden havde dog fru Ingeborgs frænke Ingerd,
der var gift med marsken Skore og en datter af den mægtige stor
mand Jakob Sunesøn, givet en grund tæt ved slottet til et kloster for
den ny franciskanerorden, der i Valdemar Sejrs sidste år med for
underlig hast vandt fodfæste og udbredte sig over hele Danmarks
rige. Fru Ingerd har en væsentlig del af æren for oprettelsen af orde
nens klostre i Roskilde, København, Næstved og Kalundborg; nogle
år var hun fraværende fra Danmark, da hun efter sin første mands
død havde ægtet grev Conrad af Regenstein, men da hun anden gang
var bleven enke, vendte hun atter tilbage til Danmark og genoptog
sin tidligere virken. Klostret i Kalundborg er sandsynligvis grundet
allerede 1239, men blev formodentlig standset i væksten i de følgende
urolige tider og har vel særlig lidt under den strid, der førte til det
nærliggende slots overgang til kronen. Hele det følgende århundrede
igennem, da de endeløse kampe førte til rigets fuldstændige opløs
ning, har sikkert også naboskabet til slottet været til liden hjælp for
klosteret. Den norske sørøver Mindre-Alf plyndrede i Erik Klippings
dage egnen, Erik Menved stredes med sin oprørske broder om slottet,
og et af de første mål, Valdemar Atterdag satte sig efter at være
kommen til regeringen, var at fravriste Knud Porses mægtige enke
det faste slot, der måtte være et af hovedstøttepunkterne for hans
genoprettelse af riget; hans angreb blev vel afslået, men ved lempe
opnåede han, hvad han ville. Klosterets historie i disse tider er lidet
kendt; det synes at have spillet en vigtig rolle i ordenens historie i
Danmark, idet der flere gange her afholdtes provinsialkapitel. Valde
mar Atterdag fandt dog, at det lå for nær ved slottet; han søgte og
opnåede pavelig tilladelse til at flytte det, men han nåede aldrig at
få virkeliggjort denne tanke. Christiern I’s dronning Dorothea, der
havde slottet som enkesæde, ønskede at føre klosteret tilbage til
fattigdommen, som var et af hovedpunkterne i franciskanernes op268
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rindelige ordensregler ; men hun fik ikke sit ønske opfyldt, og kloste
ret fik tværtimod pavelig bekræftelse på sine ejendomme, da ad
komstdokumenterne var bortkommet ved en ødelæggelse, hvorom der
desværre ikke gives nærmere oplysning. Først 1517 indførtes observantsen, men da lå allerede øksen ved roden af træet; få år efter
slog klosterets sidste time, da det Lutherske partis førstemand inden
for højadelen, Mogens Gøye, lod munkene uddrive, bistået af selve
guardianen, Melchior Jensen, der til belønning blev præst ved Sankt
Olai menighed og for Raklev sogn. Klosterets forladte bygninger,
hvis fundamenter delvis er undersøgt af Nationalmuseet i 1961, blev
gjort til ladegård for slottet.
Den vigtige post som lensmand på Kalundborg Slot blev af Chri
stian III besat med Knud Pedersen Gyldenstjerne, der her kom til at
modtage sin gamle fjende, den fangne kong Christiern. Hans efter
følger blev Steen Rosensparre, en af højadelens betydeligste og smuk
keste repræsentanter, siden en af Frederik II’s mest betroede mænd;
samme år, som han overtog lenet, ægtede han Mette Rosenkrantz og
havde siden i en årrække sit hjem på Kalundborg Slot, hvor han
med megen takt skal have røgtet det næppe altid lette hverv at våge
over den gamle kongelige fange. Hr. Steen beviste ved sin død på
valpladsen, at de danske adelsmænd ikke var tilskuere ved kampen
ved Axtorna.
Kalundborg Slot overdroges til Peder Bille, der var Steen Rosen
sparres svoger, gift med fru Mettes søster, Birgitte Rosenkrantz. Til
sin død var Peder Bille lensmand på Kalundborg, samtidig med at
mange andre vigtige hverv lagdes i hans hænder; ikke mindst hans
svogerskab med Peder Oxe, der havde ægtet Steen Rosensparres enke,
førte ham frem i de ledende mænds rækker. Siden sad Steen Brahe
til Knudstrup, vor berømte astronoms broder, i en menneskealder
som lensmand på Kalundborg, en virksom og dygtig mand, typisk
repræsentant for det bedste hos vor gamle adel i standens blom
stringstid. De to Hans Lindenow’er, fader og søn, afslutter rækken
af Kalundborg lensmænd.
Blandt de egne, svenskekrigens ødelæggelser hærgede i bund og
grund, var også det nordvestlige Sjælland. Landet blev udplyndret
og slottet sprængt i luften af fjenderne, der kun efterlod en dynge
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Kadlund Kloster, set fra haven (fot. Carl Møller).

rygende ruiner, hvorfra byens beboere senere hentede byggemate
rialer ; den gamle borg var fuldstændig lagt øde og blev aldrig siden
genrejst. Snart efter gled også godset med ladegården ud af kronens
besiddelse, vandrede samme vej som så meget andet af det gamle
krongods, der måtte sælges, for at der kunne rådes bod på noget af
al den økonomiske elendighed, hvori krigens ødelæggelser havde ned
styrtet landet.
Allerede i slutningen af Christian IV’s regeringstid havde Gabriel
Marselis (1609 - 73) været dansk resident og faktor i Amsterdam ; ved
store leverancer erhvervede han sig efterhånden meget betydelige for
dringer på den danske krone, som under krigen voksede til uhyre
summer. Han havde været nøje knyttet til Corfitz Ulfeldt, og under
søgelserne efter den styrtede rigshofmesters fald havde bragt en række
misligheder i regnskaberne for dagen; men afhængigheden af den
hollandske købmand var så stor, at man ikke kunne bryde med ham,
og efter krigen var gælden til ham bleven så bundløs, at der ikke var
andet at gøre end at forsøge at tilfredsstille ham med jordegods ; han
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fik først Hannibal Sehesteds inddragne gods i Norge, siden Havreballegaard ved Aarhus, det senere Marselisborg, og endelig kronens
gods på Møn og i Kalundborg amt. 1664 udstedtes der kongeligt
skøde til Gabriel Marselis på Kalundborg Slot og Ladegaard med
bygninger, ager og eng i Møllevangen, Tranemosevang, Bromosevang,
Steenshave, Bjerre Ås, Vejle Marn, Duemose og Bregninge Sø af i alt
87 tdr. 4 skpr. htk., og enemærkerne på Refsnæs og Asnæs, som ud
gjorde omtrent 48 tdr. htk.; dertil kom det meget betydelige bønder
gods, største delen af Ars og Skippinge herreder, foruden noget spredt
gods i Tuse og Merløse herreder, og endelig et betydeligt antal konge
tiender, i det hele ikke mindre end 6782 tdr. htk. Gabriel Marselis, der
oven i købet af Frederik II ophøjedes i adelsstanden, var en hensyns
løs og brutal godsherre; de norske bjergværker, han var kommen i
besiddelse af, underkastede han en ødelæggende rovdrift, og bønderne
på de hårdt ramte godser blev yderligere udpint.
Af det sjællandske bøndergods arvede sønnen Jan den største del,
og dette vendte snart tilbage i kronens eje for at udlægges til rytter
hold, da kronen, som så ofte ved disse godssalg havde forbeholdt sig
reluitionsretten, retten til at købe det tilbage, når man måtte have
brug derfor.
En anden af sønnerne, Frants Marselis, havde arvet selve Kalund
borg Ladegaard med henved 2000 tdr.htk., for største delen det nær
mest byen beliggende og mest medtagne gods, og det var et hårdt
slag for ham, da Christian V bestemte, at den skattefrihed, der var
bevilliget sædegårdene, ikke skulle finde anvendelse på Kalundborg
Ladegaard, hvoraf der skulle svares skat som af bondejord; ved sine
ynkelige klager over godsets slette tilstand og sin egen fattigdom slap
vel Frants Marselis fri for denne skat og opnåede sædegårdsfrihed
for sin gård, men han var dog ikke til sinds at beholde sit danske
gods, så meget mindre som han oftest havde ophold i Amsterdam,
hvor han stadig drev forretning. Han foregav ganske vist, at hans
søn, der ligeledes hed Frants Marselis, ville bosætte sig i Danmark,
og ansøgte derfor om, at kongen ville opgive reluitionsretten til
godset, men da også dette ønske var blevet imødekommet, viste det
sig snart, at det havde været tanken på den højere pris, der kunne
opnås ved salg, som havde været bestemmende for ansøgningen om
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reluitionsrettens ophævelse. 1702 sluttede den unge Frants Marselis
på sin fraværende faders vegne købekontrakt med assessor Peder
Lassen om Kalundborg Ladegaard med gods, omtrent 1800 tdr. htk.,
men da dette blev indberettet til regeringen, resolverede kongen, at
da den forudsætning, hvorunder den uindskrænkede ejendomsret var
bevilget, måtte siges at være bortfaldet, når ikke den unge Frants Mar
selis overtog godset, var handelen med assessor Lassen ugyldig ; reluitionsretten forbeholdtes, og godset skulle, om Marselis ville sælge det,
først tilbydes kronen. Det har åbenbart ikke været muligt for Marselis
at beholde ejendommen, og han måtte da overlade den til kongen, som
imidlertid straks overdrog sin forkøbsret til en anden køber, som
havde meldt sig, og hvem regeringen skyldte sin viden om den fore
tagne salgstransaktion.
Ved den ny matrikel af 1688 var Kalundborg Ladegaard bleven
ansat til 138 tdr. 7 skpr. htk. ager og eng og 2 tdr. 2 skpr. skovskyld;
342 tdr. Id. var under plov, der høstedes årlig 102 læs hø, og der var
græsning til 845 høveder, deraf til de 600 på Asnæs.
Den nye ejer, som 1702 overtog Kalundborg Ladegaard, var greve
Carl Ahlefeldt, storkansleren Frederik Ahlefeldts yngste søn, som få
år efter, ved sin ældre broder Frederiks død, arvede grevskabet Lange
land ; han var gift med Ulrikke Amalie Antoinette Danneskiold-Laurvigen. Hos Frederik IV stod Carl Ahlefeldt i sine yngre år i høj gunst,
indtil hans fjendskab med den Reventlowske slægt hidførte et brud,
da kongen indledede forbindelse med Anna Sophie Reventlow. Han
blev gjort til statholder i Slesvig og Holsten og levede mest i her
tugdømmerne eller på Tranekær indtil sin død, der indtraf allerede
1722. Med godserne i Kalundborg amt havde han i sine senere år
lidet at gøre ; oprindelig havde det vist nok været hans mening heraf
at skabe sig en varig besiddelse, og han fik bevilling til at nedlægge
landsbyen Østrup i Aarby sogn og deraf at oprette hovedgården
Østrupgaard, det senere Lerchenborg, men ganske naturligt svække
des hans interesse for ejendommen, da han arvede Langeland ; da
hans formueforhold efterhånden blev meget dårlige, pantsatte han
tilsidst alt godset i Kalundborg amt, og efter hans død måtte det
sælges. — Kalundborg Ladegaard delte nu i henimod et århundrede
skæbne med Østrupgaard og det øvrige gods. På auktionen efter grev
272

KAALUND KLOSTER

Ahlefeldts død blev den højestbydende en i Hamborg bosat engelsk
købmand Christoffer Watkinson, som dog snart efter døde, og hvis
arvinger 1742 solgte godserne til general af kavaleriet Christian
Lerche, som i forvejen ejede Lerchenfeldt, og i de nærmest følgende
år forøgede sine ejendomme yderligere ved købet af Birkendegaard,
Aunsøgaard og Vesterbygaard; de meget udstrakte godser, der be
løb sig til ikke mindre end omtrent 4400 tdr. htk., var næst efter
grevskabet Frijsenborg det største samlede jordegods i Danmark.
Christian Lerche havde som ung deltaget i Den store nordiske Krig
og siden tumlet sig i fremmed krigstjeneste, blandt andet på Sicilien;
efter sin hjemkomst indtrådte han atter i den danske hær, avancerede
til general og stod endog nogle år i spidsen for hærvæsenet som
overkrigssekretær. Da han havde erhvervet de vidtstrakte godser i
Kalundborg amt, trak han sig tilbage fra al aktiv militærtjeneste for
at ofre sine ejendomme alle sine kræfter; på de fleste af gårdene op
førte han nye hovedbygninger, blandt hvilke den prægtigste var den
på Østrupgaard, som han valgte til besiddelsens midtpunkt og gav
navnet Lerchenborg.
Blandt de gårde, der nød godt af greve Lerches byggelyst, var også
Kalundborg Ladegaard. Det gamle franciskanerklosters bygninger
var i tidens løb blevet yderst forfaldne og brøstfældige, og nogen
egentlig hovedbygning havde der naturligvis aldrig været; der vides
i hvert tilfælde intet om, at Marselis eller Carl Ahlefeldt har foretaget
større byggearbejder her. Greve Lerche besluttede at nedrive resterne
af klosterets gamle huse og opføre en helt ny gård, og 1752 stod den
ny hovedbygning færdig, prydet over porten med det Lerche’ske vå
ben. Dette hus har en ret mærkelig karakter; det er i to stokværk,
holdt i tidens sædvanlige rokokosmag, men røber kun ringe selvstæn
dighed eller overlegenhed hos kunstneren, idet de meget langstrakte
— omtrent 87 meter lange — facader kun er inddelt i fag ved lisener
af Eigtveds type, men savner det ellers så yndede risalitmotiv, der
netop her ville have været i høj grad på sin plads for at fremhæve
midterpartierne af facaderne. Muligvis har J. C. Conradi virket som
arkitekt. Stald- og ladebygningerne, der nu er nedrevet, har utvivl
somt fra først af været orienteret nogenlunde regelmæssigt i forhold
til hovedbygningens midterakse.
18 DSH 3
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Da greve Christian Lerche døde 1757, gik stamhuset ifølge succes
sionsbestemmelserne over til enken, som 1789 overdrog stamhuset til
den designerede arving, greve Christian Lerches næstsøskendebarns
søn, gehejmeråd Georg Flemming Lerche, der var født 1735 og så
ledes allerede ikke længere var ung. Godset var i enkegrevindens tid
både blevet forsømt og forfaldent, og den ny besidder søgte derfor
om tilladelse til at arrondere godset og bortsælge visse dele. Blandt
det gods, der bestemtes til at stilles til auktion, var også Kalundborg
Ladegaard; der kom vel ikke noget tilfredsstillende bud, men snart
efter solgtes gården underhånden med dertil hørende gods, i alt
omtrent 600 tdr. htk., der var beliggende i Refnæs og Raklev sogne,
foruden Skambæks mølle og Raklev sogns konge- og kirketiende.
Den ny mand, der 1792 blev Kalundborg Ladegaards ejer, var land
væsenskommissær, kammerråd Peder Kraft, som dog allerede fire år
senere solgte gården til kommandør Peder Stub, hvis hustru var en
datter af professor Kratzenstein. Deres søn var maleren KratzensteinStub, der dog ikke har levet på Kalundborg Ladegaard, før han syg
og nedbrudt her søgte husly hos sin familie for at dø. Da var hans
fader imidlertid ikke længer ejer af gården, der var blevet overdraget
til svigersønnen, den norske købmand Jakob Schnell. Heller ikke
denne mand formåede dog at holde sig oppe i hine for landbruget
så fortvivlet vanskelige tider; han gik fallit og døde ganske kort tid
efter, i 1826, og gården blev på ny solgt.
Christian Barner var den nye ejer. Han tilhørte den kendte tyske
slægt, hvoraf en linie har slået rod i Danmark, var søn af Leopold
Theodor Barner til Algestrup og Egemarke. Christian Barner kom til
i rette tid og kom til at gennemleve den store opgangs- og udviklings
periode i det danske landbrug. Da han døde 1864, efterlod han sig
en god og vel røgtet ejendom, og alt syntes indrettet på det bedste
for de efterlevende. Han havde to døtre, der begge var gift med med
lemmer af slægten Lerche, henholdsvis på Lerchesminde og Birkendegaard, og tre sønner. Kun et par måneder efter faldt de to af søn
nerne på Slesvigs blodige valpladser, og den ældste søn Leopold
Theodor Barner, der overtog gården, fulgte fire år senere sin fader i
graven, endnu ikke fyrretyve år gammel. Hans enke Mathilde Leontine Margarethe Feddersen, besad vel ejendommen endnu i henved
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General, senere greve Chr. Lerches og hustrus våbener ca. 1750 over porten mod
øst (fot. Bernild).

en snes år, men i løbet af denne tid blev Kalundborg Ladegaard
uløselig forbundet med navnet på en mand, der har skaffet sig en
sjælden fremtrædende plads i det danske landbrugs historie.
Otto Friederich Christian Anton Lawaetz var født 1829 i Holsten,
men kom som ganske ung til Danmark med faderen, der drev for
skellige jyske mejeriforpagtninger. Her fik den unge Lawaetz sin ud
dannelse og måtte kun tyve år gammel ved faderens død selvstændigt
fortsætte virksomheden ; 1858 kom han til Sjælland og fik Birkendegaard i forpagtning og et par år senere, endnu i gamle Barners tid,
Kalundborg Ladegaard, som han 1887 købte af enkefru Barner, efter
at han allerede 1866 havde købt Refsnæsgaard. Stor og betydnings
fuld blev hans virksomhed for egnen; men navnlig har han indlagt
sig fremragende fortjeneste som foregangsmand inden for smørpro
duktionen, så vel i praksis på sine egne gårde og som dommer og
foreningsleder, som ved vejledende afhandlinger, hvori han forøvrigt
også har behandlet andre sider af landbruget. I sin høje alder over
drog han Kalundborg Ladegaard til sønnen Carl A. N, Lawaetz, der
ejede den til sin død 1944 og gav gården dens nuværende navn
Kaalund Kloster. Carl Lawaetz, der var født på Refsnæsgaard 1868,

18*
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ville oprindelig have studeret medicin, men måtte på grund af et
svageligt helbred opgive studierne. Han uddannedes derefter ved land
bruget og var i en årrække forvalter eller forpagter på flere større
gårde, således Korselitze, Rudbjerggaard og Helgenæs. 1907 overtog
han efter faderen Kaalund Kloster. Desuden ejede han Refsnæsgaard,
Løvegaard og Falkensten. Lawaetz var en energisk og meget dygtig
landmand, der deltog ivrigt i tidens diskussioner om økonomiske og
landbrugsfaglige spørgsmål. I 1911 oprettede han sukkerfabrikken
»Vestsjælland«. Sine sidste år tilbragte han på fødegården Refsnæs.
1942 overdrog Carl Lawaetz Kaalund Kloster til sine 8 børn, der
1946 solgte det til dyrlæge W. Lænkholm, der 1948 solgte videre til et
udstykningskonsortium, som helt har udstykket gården. Avlsbygnin
gerne blev nedrevet og hovedbygningen solgt til et skolehjem. I 1963
er den overtaget af Kalundborg kommune, der indretter den til ad
ministrationsbygning.
WILLIAM NORVIN

EJERE

BYGNINGER

ca. 1170 Esbem Snare
1262 Len under kronen

1536 Klosterbygningerne gøres til
ladegård
1664
1702
1724
1742

Gabriel Marselis
C. Ahlefeldt
Ch. Watkinson
Chr. Lerche

1752 Nuværende hovedbygning
opført ved J. C. Conradi(?)
1792
1796
1807
1826
1887

P. Kraft
P. Stub
J. Schnell
Chr. Barner
O. Fr. Chr. A. Lawaetz
1907 Nu kaldt Kaalund Kloster

1946 W. Lænkholm
1948 Skolehjem
1963 Kalundborg kommune

Lerchenborg, set fra øst, fra haven (fot. Carl Møller).

Lerchenborg
Aarby sogn, Ars herred, Holbæk amt
Streng og barsk tegner Refsnæs sig mod himlen, hvad enten man ad
søvejen nærmer sig Helvedesklinten, dens yderste spids, eller til lands
ser dens storslåede, kuplede bakker rejse sig over Kalundborg. Det
er en natur, dybt forskellig fra det, man forstår ved det smilende
Sjælland. Men disse kullede højdedrag dækker, med et skærmende
læ mod Kattegatsblæsten, fjorden, den gamle »hærvig«, og inden for
denne vold kan naturen frit udfolde sin yndighed. Fra gammel tid
lå her bebyggelse; både Refsnæs og Asnæs, fjordens skovprydede og
smilende sydkyst, rummer et utal af kæmpehøje og stensætninger. Og
helt fra middelalderens tider bærer de historiske efterretninger og
minder — Valdemar den Unges død på Refsnæs, Esbern Snares
pragtfulde kirke, et af de mest monumentale bygningsværker i landet
og den faste borg Kalundborg — vidnesbyrd om, at her fandtes en af
rigets betydningsfuldeste egne.
Borgen var af for stor betydning til, at den længe kunne være
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andet end kongehusets eje, og i løbet af kort tid blev egnen derom
erhvervet af kronen, deriblandt også bondebyen Østrup på Asnæs,
over for Kalundborg.
Igennem århundreder beholdt kronen Kalundborg Slot og dets
jordegods i sit eje, men da svenskerne 1658 havde indtaget borgen og
ganske lagt den øde, og da rigets økonomiske tilstand var ussel, måtte
dette krongods friste skæbne med så mange andre af de kongelige len ;
det blev til en tvangskurs — 50 rdl. pr. td. htk. — overdraget til en af
rigets kreditorer, til kongens agent i Amsterdam, den dristige, virk
somme og storslåede Gabriel Marselis, med i alt 6782 tdr. htk. for ca.
340.000 rdl. (skøde af 14. juni 1664). Ved hans død kom besiddelsen
ved Kalundborg i hans søn Frants Marselis (død 1705) eje; han op
holdt sig næsten altid i Amsterdam og var derfor villig til at benytte
sig af de stigende konjunkturer inden for landejendommene, som var
følgen af C. S. Piessens finansledelse, og da en af hoffets mægtige,
kongens yndling, grev Carl Ahlefeldt (død 1722) netop år 1702 som
gave fra kongen modtog den kronen i sin tid reserverede indløsnings
ret til dette jordegods, afhændede Marselis også snart efter godset til
ham. Greven besad i forvejen såre meget jordegods og har næppe
haft i sinde at bosætte sig på sin nye erhvervelse; dog foretog han
en i denne sammenhæng vigtig forandring. Han udskilte Asnæs fra
Kalundborg Ladegaard, nedlagde Østrup bondeby og oprettede i ste
det derfor en gård, Østrupgaard, der hvor nu Lerchenborg ligger.
Indtil lensafløsningen hang i en af stuerne et portræt af kong Fre
derik IV som prins, malet af Hyacinthe Rigaud 1693. Det findes nu
på Kunstmuseet; det er sikkert den mindegave, som prinsen skænkede
sin rejsefælle grev Ahlefeldt netop i 1693, da de skiltes. Da grevens
pengeaffærer imidlertid var komplet ødelagte, overtog ifølge en
højesteretsdom af 15. december 1722 en af hans kreditorer, enken
efter den gehejmeråd Fr. Walther, der også hørte til kongens fortro
lige kreds, det kalundborgske gods i alt 2000 tdr. htk., og da hun kort
efter døde, blev godset stillet til auktion og hovedparten deraf, 1586
tdr. htk. og 176 tdr. kongetiende den 5. juli 1724 erhvervet for 122.000
rdl. af en engelsk købmand i Hamborg, Christoffer Watkinson (død
1729); han fik 1724 dansk adelsskab. Hans nærmeste arving, John
Torrington, der 1732 blev adlet som de Thornton og også var bosat
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Lerchenborg 1845, set fra nordøst. Efter Richardt og Becker.

i Hamborg, hvor han synes at have været Englands postmester, be
holdt godset i godt en halv snes år; 1742 afhændede han på egne og
Watkinsons øvrige arvingers vegne hele besiddelsen til en dansk
mand. Endelig skulle denne skønne ejendom da tilfalde en ejer, som
havde i sinde at slå sig ned derpå.
Den nye ejer, general Christian Lerche, stammede fra en gammel
dansk borgerslægt. Den bekendte Nyborg borgmester Mads Lerches
enke ægtede omkring 1610 Peder Nielsen (ikke at forveksle med den
noget yngre borgmester Peder Nielsen Arendrup), kongens tolder og
borgmester i Nyborg. Børnene af dette ægteskab antog deres halv
brødres slægtsnavn Lerche og ved deres anseelse, rigdom og ubestride
lige dygtighed nåede de snart frem i forreste række blandt de mænd,
hvem de ændrede politiske forhold herhjemme bragte i vejret. Cor
nelius Pedersen Lerche (1615-81) blev envoyé i Spanien, senere stift
amtmand på Lolland; 1660 nobiliteredes han og ved ægteskab blev
han knyttet til den gamle adel; hans datter Søster Lerche blev stam
moder for greverne Knuth, hvis grevskab Knuthenborg hovedsagelig
er funderet på Cornelius Lerches ejendomme. Hans Broder, provsten
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magister Mads Lerche, havde sønnen Peder Lerche (1642-99), der
var landsdommer i Jylland og blev adlet 1679. 1695 stiftede han af
sin ejendom Bonderupgaard stamhuset Lerkenfeld, der ved hans død
tilfaldt fætteren Vincents Lerche. En tredie broder var Peder Pedersen
Lerche (1613 -83), en rig og driftig købmand, der tilsidst nåede at
blive assessor i højesteret, i admiralitetet og i kommercekollegiet og
ligesom sin brodersøn fik adelsskab i 1679; af sit gods Rygaard på
Fyn oprettede også han et stamhus. Tre gange var han gift og stadig
inden for de anseligste borgerlige kredse; hans sidste hustru var selve
Hans Nansens datter Dorte, enke efter borgmester Find Nielsen.
Peder Pedersen Lerches søn, Vincents Lerche (1666 - 1742), der som
kun syttenårig kom i besiddelse af stamhuset Rygaard, nåede ved sin
rigdom, sine betydelige kundskaber og store åndelige smidighed såvel
som i kraft af sin afstamning de højeste æresposter ved hoffet, der
aldrig glemte, at han var en descendent af en af de mænd, som kraftigst havde støttet det ved enevældens indførelse. Endnu ung blev han
ordenssekretær og igennem lange tider havde han også bygningsvæse-
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net under sig. Han blev ceremonimester, senere overceremonimester,
og forstod under de for en hofmand højst besværlige forhold i Fre
derik IV’s tid at befæste sin stilling således, at Christian VI ved sin
tronbestigelse gav ham det blå bånd, ligesom han var en af de første,
som modtog Sophie Magdalenes orden; i rang og anseelse stod han
i første række; lærd, bogelskende og, efter egen mening, arkitektur
kyndig, han tegnede spir til Frue Kirke, erhvervede han et betydeligt
ry hos sin samtid. Stadigt havde han desuden røgtet sine egne affærer ;
en række godser — Mattrup, Vormarksgaard, Rygaard, Torbenfeldt —
havde nogle år været i hans eje. Lerkenfeld, som han havde arvet
fra fætteren, og Rygaard og Hessel afstod han dog tidligt til sin søn
Christian Lerche, det eneste levedygtige barn af de 12, han havde med
den norske vicekonge, gehejmeråd Michael Wibes datter Cathrine
Hedevig. Christian Lerche fødtes 1692 og gik militærvejen, den bane,
som under de daværende forhold måtte synes den mest betydnings
fulde. 20 år gammel var han generaladjudant hos den kommanderende
general Scholten under felttoget i Meklenborg, blev garderkaptajn og
oberstløjtnant i rytteriet og nåede inden sit tredivte år oberstchargen.
Han tog sin afsked ved krigens ophør og søgte stilling i fremmede
hære ; bl. a. skal han have deltaget i kampene på Sicilien. Under Chri
stian VI vendte han tilbage, fik generalmajors rang, anvendtes i gene
ralkommissariatet og blev ved Frederik V’s tronbestigelse ryttergene
ral og overkrigssekretær, fik senere rang med gehejmeråder i konseillet
og benådedes endog 1748 med elefantordenen. I 1753 søgte han sin
afsked og levede sine sidste dage i ro. 1751 blev han optaget i den
danske grevestand.
Denne mand var det, som erhvervede Østrupgaard og Kalundborg
Ladegaard. Som hele sin slægt besad han udpræget sans for at eje
jord, men medens forfædrene mere tilfældigt var kommet til deres
besiddelser, alt efter som lejligheden tilbød sig, lagde Christian Lerche
en fast plan for sine erhvervelser. De ham af faderen 1735 overladte
jyske godser blev solgt, og da han 1742 ved arv kom i besiddelse af
Rosendal, den Wibeske storejendom i Norge, de legitimerede Rosenkrantzers gamle baroni, gjorde han også det i penge. I stedet for
spredt gods ville han have en samlet besiddelse, og det store godskøb
fra John de Thomton og Watkinsons øvrige arvinger skulle netop
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danne indledningen hertil. Skødet blev underskrevet 29. december
1742; allerede 1. maj 1743 erhvervedes Birkendegaard fra justitsråd
Terkel Terkelsen, i sin tid dronning Charlotte Amalies sekretær, og
hertil kom 11. juni 1750 Vesterbygaard, købt af den bekendte viden
skabselsker og administrator Henrich Hielmstierne. Den 11. juni 1751
blev Aunsøgaard erhvervet fra generalbygmesteren Johan Conrad
Ernsts enke og endelig 11. juni 1752 Daurup, som overjæger Tham
Masman solgte. I alt havde grev Christian Lerche her samlet sig 500
tdr. htk. hovedgårdsjord, 730 tdr. konge- og kirketiender og over 3000
tdr. htk. bøndergods, en besiddelse så stor og smuk, at den, når Frij
senborg undtages, næppe stod tilbage for nogen anden her i landet.
I København havde Lerche sit palæ bag Børsen ; til hovedsæde på
landet valgte han Østrupgaard, som han gav navnet Lerchenborg.
Men den beskedne bindingsværksbygning, som Ahlefeldt havde ladet
bygge, stemmede kun lidet med, hvad tiden krævede af en så betyde
lig godsejers residens. Næppe var Lerche kommet i besiddelse af sin
nye ejendom, før han begyndte opførelsen af en storstilet hoved282
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bygning. Det hørte da med til militærets uddannelse at have kendskab
til byggevæsen, og de fleste mere fremragende arkitekter på den tid
(Hausser, Eigtved, Thurah) var officerer. Man kan derfor med sik
kerhed gå ud fra, at officeren Chr. Lerche, der oven i købet var søn
af den ivrige amatør-arkitekt Vincents Lerche, har haft forstand på
arkitektur. Dermed være nu ikke sagt, at han selv alene har givet
planen sit endelige præg, mindelserne om Hirschholm er tydelige, om
end måske Eigtved har haft en finger med i spillet, skønt Lerchenborg
ikke viser nogle af de for ham særegne træk ; måske kan en eller
anden af de indkaldte officerer have ydet Lerche bistand; men man
må sikkert antage, at bygherren selv har haft en betydelig andel i
arbejdet, så meget mere som den kraftige, næsten doktrinære gen
nemførelse af det symmetriske princip, der ganske vist var datidens
kæphest, samt visse mindre behændige detailler, som fløjenes inddelning, lader ane amatøren.
Lerchenborg står nu ganske som den blev opført: en toetages mid
terfløj med to lavere sidefløje, hvidpudset med højt tag (desværre
ikke af sort tegl, men af skifer), med fladerne brudte af sandstensind
fatninger om vinduerne og med frontonprydede midter- og siderisalitter. Symmetrisk ligevægtig folder totalanlæggets bygningsmasser sig
op til begge sider om midteraksen. Egaliteten og regulariteten i Ler
chenborg er en inkarnation af tidens arkitekturideal. Og dette indtryk
forstærkes ved regulariteten i det storslåede anlæg af ladegården, den
store H-formede staldbygning og ladebygningernes regulære trefløjede
anlæg, som korresponderer med hovedbygningen. Det er ejendomme
ligt for Lerchenborg, at dens gårdfacade er relativ nøgternt behandlet
og sidebetonet, idet indgangsåbningerne er anbragte til siden for
midterrisalitten, uden den pompøse pragtportal, der ellers plejer at
være placeret der. Men facaden mod haven er midtbetonet og be
handlet med langt større fylde og overdådighed, og her fører en præg
tig jonisk sandstensportal ind til havesalen. Som det ydre er afgjort
symmetrisk, viser den indre plan de samme egenskaber: den store
kvadratiske havesal i midtaksen med de to svære kaminer med byg
herrens og hans hustrus store malerier, udført af C. G. Pilo, og med
sine fire døre, de smalle gange til begge sider mod gården førende
hen til de to indgangsportaler og til de to symmetrisk anbragte trap283
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peanlæg op til øverste etage, samt de store sale i fløjens ender; lige
ledes er den tilstødende ende af sidefløjene indtaget til større festrum,
til den ene side spisestuen med generalens faders store portræt over
kaminen, til den anden side festsalen med dens vægstukkatur, dens
paneler og skodder, elegant dekorerede med ovidske grisailler og med
generalens mødrene slægts stormand Ditlev Wibe anbragt på samme
måde over kaminen. At huset indvendigt prydedes med pragtfuld
rokokostukkatur, vel noget af det bedste, som endnu findes her
hjemme, er kun, hvad man må vente af den fornemme bygherre.
Ikke mindre opmærksomhed anvendtes på haven, til hvis hjælp den
franske officer Jean-Baptiste de Longueville, som indkaldtes hertil,
har ydet sin bistand. Den anlagdes som et storstilet fransk anlæg, men
er i 1800’eme for en del omlagt i engelsk stil; endnu står de pragt
fulde hovedalleer, tværalleen, runddelen og især den mærkværdige
buehæk, der som en halvmåne danner hegn foran hovedbygningen.
Gennem anlægget betonedes bygningens markerede midtakse yder
ligere, ikke mindst gennem den brede lindealle, der deler parken. Så
ledes danner hovedbygning, gårdanlæg og haveanlæg tilsammen såvel
i helhed som i enkeltheder et gennemført kunstværk af en herhjemme
ikke almindelig storslåethed.
Hele sit store gods og palæet i København oprettede grev Chr.
Lerche under 18. april 1755 til et stamhus, det største, som har eksi
steret her i landet. Det blev gjort for at værne slægtsnavnet. Da han
ingen børn havde, blev det en fjern slægtning, som han indsatte som
arving til herlighederne. Da den mulighed ikke var udelukket, at be
siddelsen ad spindesiden kunne komme ud af Lerchefamilien, fast
satte han som betingelse for nydelsen, at besidderen altid skulle kalde
sig Lerche »uden Tillæg af andet Navn, enten for eller bag ved«. På
denne vis mente han til evig tid at have sikret slægtens rigdom og
navnets vægt.
Et par år efter stamhusets oprettelse afgik greven den 6. december
1757 ved døden. Efter testamentets ordlyd skulle hans enke, Amalie
Magdalene Christiane, født komtesse af Leiningen-Westerburg, hvis
moder var en datter af Ulrik Frederik Gyldenløve, frit og uantastet
nyde godset, så længe hun levede, dog uden ret til salg eller pantsæt
ning. Oprindelig havde han også givet hende ret til frit at vælge suc284
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cessor inden for hans slægt, men i en kodicil udpegede han selv den
kommende besidder. Det generede dog en hel del forholdenes ord
ning, at greven havde bestemt, at hans testamente — i hvert fald til
dels — skulle henligge forseglet indtil grevindens død. Det må dog
betragtes som sikkert, at visse enkeltheder deraf var meddelt de på
gældende personer.
Grevinden overtog nu den mægtige besiddelse; men dels synes hun
ikke at have været særlig økonomisk anlagt, dels var det ikke let for
en kvinde at få overblik over den store bedrift. Hendes affærer kom
i uorden, og en kommission bestående af gehejmekonferensråd Fr. Chr.
Gram og Henrich Hielmstierne nedsattes for at bringe orden i forhol-
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dene. Det blev opgjort, at grevindens gæld var på ikke mindre end
70.000 rdl., men da godserne var erklærede for stamhus, kunne kun
revenuerne bruges til dækning heraf, og kreditorerne var derfor villige
til nedsættelse af fordringerne mod sikkerhed for betalingen ; thi døde
hun, var alt tabt. Palæet i København udlejedes til grev Wedel-Frijs,
og i slutningen af 1762 søgte kommissarierne om, at der måtte opta
ges et lån på 41.000 rdl. i stamhuset, da kreditorerne ved udbetaling
ville afskrive 16%. Slægten, som var apanageret af grevinden, anbe
falede varmt dette; deres apanager ville jo forsvinde, hvis kredito
rerne beslaglagde indtægterne; kongen gav da sin tilladelse dertil, og
Hielmstierne påtog sig at kautionere. Det tjener til største ære for
administrationen, at denne gæld i 1766 var nedbragt til ca. 20.000 rdl.;
men den fik senere ofte at høre, at den intet havde anvendt på ved
ligeholdelsen.
Den slægtning, som grev Chr. Lerche ved kodicil til testamentet
havde udpeget som kommende besidder af stamhuset, var en sønne
søns søn af den ovenfor omtalte diplomat og stiftamtmand Cornelius
Pedersen Lerche. Dennes efterslægt havde levet i stor stilhed på Nielstrup på Lolland, men denne gård blev solgt i første halvdel af 18.
århundrede, og slægten var ret fattig. En mere fremskudt stilling i
samfundet syntes dog at være beskåret et af dens medlemmer, Chri
stian Lerche, som var indtrådt i søetaten og i 1793 døde som admiral;
men han var bleven uenig med greven, hvorfor denne ganske udeluk
kede ham fra al arv og endog fratog ham stillingen som hans egne
børns formynder, såfremt Lerchenborg skulle tilfalde dem; thi det
var hans efterkommere, greven havde tiltænkt stamhuset, idet han
bestemte sig for admiralens ældste søn Georg Flemming Lerche (1735 1804). Da denne fik besked om, at han kunne vente at få det store
gods, trængte han ind på grevinden og opnåede 22. oktober 1766 en
overenskomst, hvorved hun overdrog ham besiddelsen af godserne,
mod at han 1) overtog hendes ovenfor omtalte gæld på ca. 20.000
rdl., 2) yderligere gav hende 15.000 rdl., 3) årlig betalte hende i apa
nage: de tre første år 5000 rdl., de næste syv år 6000 rdl., og derpå
8000 rdl. årlig og desuden sikrede hendes broder grev Ferdinand af
Leiningen årligt 1000 rdl., 4) betalte nogle pensioner til fattige i Lercheslægten og til veltjente underordnede i alt en ca. 1500 rdl. årlig,
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5) årligt oplagde til hendes og generalens begravelse i tyske kirke 300
rdl. og til et hospital for godsets 24 fattigste folk 200 rdl., 6) foreløbig
overlod hende kaldsretten og 7) bolig på Lerchenborg, med al små
redsel, underjagt, vildt, brænde og pligtfolk fra dette gods. Betingel
serne gik Georg Flemming Lerche naturligvis gerne ind på, og kongen
bifaldt da denne ordning; men samtidig søgte den unge successor,
»da han jo ingen Arvemidler havde eller ved Ægteskab havde faaet,
og selv var kommen i nogle Omstændigheder formedelst Etablisse
ments og en ringe Udkomme til Dato, der dog nu paa en Slags Maade
kan lettes«, om et lån på 40.000 rdl. mod afdrag af 1500-2000 rdl.
årligt og efter grevindens død 4000 rdl. årlig. Også dette bifaldt kon
gen 12. december 1766.
Da de årlige revenuer af hele besiddelsen ikke beregnedes at være
mere end 11.000 rdl. (medens de dog efter G. F. Lerches senere med
delelse var 14.410 rdl.), beroede det åbenbart alene på den nytiltræ
dende besidders dygtighed, om han kunne få disse drevne i vejret og
Luftfotografi af Lerchenborg, set fra øst, med parterrehaven i forgrunden. Bille
det giver indtryk af avlsgårdens fine anlæg (fot. Sylvest Jensen).
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derved bjærge livets ophold, thi de påtagne forpligtelser plus renterne
nåede netop op mod denne sum. Men det gik ikke som håbet; kvæg
sygen rasede på gårdene, over 400 kreaturer døde, og forpagtnings
afgifterne gik ned; Hielmstierne bevidner, at en del af jorden var så
slet, at man selv i gode år måtte svare skatten for bonden, end sige
da i uår. Afdragene kunne dårligt skaffes til veje, banken opsagde
kreditten, og Hielmstierne ville ikke længere være kautionist under de
ustabile forhold. Lerche gik da atter til kongen og fik sanktion på
den ordning, at han yderligere måtte optage en hypotek på 10.000 rdl.
i palæet i København og anvende denne som afdrag på lånet på god
set og endvidere låne 5000 rdl. på godset til indkøb af nyt kvæg (28.
september 1771). Disse penge slog dog kun til for en kort tid; så
måtte grevinden holde for ; 9. april 1774 sluttedes en ny overenskomst
med hende, hvorved hun gav afkald på at bo på Lerchenborg og på
at benytte kaldsretten, samt nøjedes med en apanage på 5000 rdl.
mod at få 3000 rdl. til dækning til sine kreditorer. Hun følte sig syg
og ville nu rejse andetsteds hen for at leve i ro og i nærheden af læger.
Et par år derefter kneb det atter for Georg Flemming Lerche. Gæl
den, som nu var på 33.000 rdl., blev forhøjet til 40.000 rdl., »da det
er en bekiendt Sandhed, at jeg« — som han skriver — »ved Stam
husets Tiltrædelse foruden den der medfulgte Gieid modtog næsten
aldeles forfaldne Gaarde og Kirker«, og nu måtte have reparations
arbejdet gjort. To år efter kom en ny klage til regeringen: der skulle
bruges penge til byggearbejde, og der vil være penge at tjene, hvis
den holstenske indretning kunne indføres på Lerchenborg. Med 300
mejerikøer har en gammel lollandsk forpagter da lovet at give årlig
7 - 9000 rdl., mens der nu kun ydes af Lerchenborg 5700 rdl. Men
det krævede udflytning af nogle gårde, som lå i vejen. Lerche havde
kort sagt brug for 25.000 rdl. og bad om, at lånetilladelsen må for
højes med dette beløb. Naturligvis faldt dette andragende kancelliet
for brystet, ikke mindst da Lerche androg om udsættelse med afdrag
til grevindens død; man gjorde gældende, at den slags forbedringer,
som straks forrentede sig, ikke kunne iværksættes for lån, hvoraf der
ikke ydedes afdrag. Man indstillede til majestæten at give afslag, men
Stampe og Luxdorph foreslog subsidiært et lån på 15 - 16.000 rdl.
mod de sædvanlige afdrag. Ansøgeren må dog have haft gode for-
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talere ved hove; kongen forkastede indstillingen og bevilgede ham i
1778 alt, som han ønskede det. Det samme viste sig tre år efter, da
Lerche indberettede, at nu var atter 300 køer døde, hvorfor han gerne
vil låne yderligere 25.000 rdL, kancelliet ømmede sig, men kongen
skrev på ansøgningen, da den forelagdes til afslag: »Maae os næste
Gang forestilles, da det er klart, at Manden behøver Hielp« ; så fik
han 10.000 rdi.
Disse stadige lånebegæringer og den hastigt voksende gæld viser,
at der var noget helt galt på færde, og det er tydeligt, at det var dår
ligt med administrationen; det skortede på kraft og fasthed. En 1785
indgivet tabel beretter om bøndernes skatte- og landgilderestancer, at
de i alt var over 78.000 rdl., og Lerche tilføjer, at han foruden disse
penge har mindst en lige så stor sum til gode for ydede forstærkninger.
Selv om tiderne, sygdom, misvækst o. lign, har forvoldt nok så store
tab, denne stadigt stærkt voksende misere vidner åbenbart om slap
administration. Men det var tydeligvis bønderne, som profiterede der
ved, og disse var som bekendt periodens kælebørn, så da Lerche på
dette grundlag vil have yderligere 25.000 rdl. til låns, giver kancelliet,
belært af tidligere affærer, et uldent svar; Stampe skriver blot som
votum: »jeg ønsker og under G. Lerche alt godt«. Han fik da først
12.000 rdl. til opbygning af nye ladegårde, som skulle drives uden
hoveri, hvorved bøndernes byrder lettedes, og når han havde bevist
kancelliet, at pengene var fornuftigt brugt, skulle han nok få resten.
Så byggedes 1786 Hedevigslyst, en ladegård ved Lerchenborg, til 4916
rdl. Den forsynedes med 50 køer å 15 rdl., 76 stude å 18 rdl. og
12 »bæster« å 40 rdl.; ligeledes indrettedes Svebøllegavn samme år.
Og ved årets slutning fik han da de resterende 13.000 rdl. Nu havde
Lerche åbenbart opdaget, at han var kommen ind på den rigtige
vej: thi allerede i maj 1787 søger han om sanktion på et lån i kre
ditkassen på 25.000 rdl. »for at forbedre Bøndernes Opkomst«, idet
han også på Kalundborg Ladegaards jorder ville opføre nye lade
gårde — Lerchenfeldt —, hvorved hoveribøndernes ydelse dels ville
formindskes, dels bortfalde; også det fik han. Men da han atter i
december 1787 kom med beklagelse over, at bondehuse var brændte,
laden på Kalundborg omblæst, hestene haver fået skab o. s. v. og der
for yderligere bad om 15.000 rdl., hvorved gælden kom op på 115.000
19 DSH 3
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rdl., faldt det selv kronprins Frederik for brystet. Lerche fik vel pen
gene, men det blev samtidig forbudt ham og kancelliet at rette hen
vendelse om nye lån på stamhuset.
Nu var gode råd dyre; thi det varede kun få år, før Lerche atter
var i forlegenhed; da han ikke måtte søge om lån, udbad han sig en
kommission nedsat, for at vise udveje; den bestod først af rentekam
merdeputeret W. A. Hansen og højesteretsassessor Feddersen, senere
da undersøgelsen skulle foretages på stedet, indtrådte justitsråd Chr.
Ditlev Lunn til Knabstrup for sidstnævnte, og under 22. juni 1789
indstillede de, at da forrentningen af gælden opslugte alt for meget af
revenuerne, ville det være rigtigst at bortsælge en del af stamhuset,
nemlig strøgodset, der regnedes at ville indbringe ca. 10.000 rdl., (80 120 rdl. pr. td. htk.), Daurup, som med Bregninge kongetiende og det
omliggende gods vurderedes til 31.000 rdl., og Kalundborg Ladegaard
og Lerchenfeldt, som ved auktion nok ville nå henholdsvis 64.000 og
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35.000 rdl. Hermed ville gælden i hovedsagen være skaffet af vejen.
Men den øjeblikkelige situation var slet; thi da bønderne var vante
til årligt at pådrage sig store restancer, turde man ikke vente, at dette
ville ændres, før byerne var udskiftede og markerne rensede for de
mange og store sten, hvorfor man anmodede om i kreditkassen at få
optaget et nyt lån på 25.000 rdl. at anvende under stærk kontrol.
Dette bevilligedes. Det gjorde absolut et indtryk, at det meddeltes, at
årsindtægterne nu vel var stegne til 31.211 rdl., men udgifterne til
33.691 rdl. og at restancerne beløb sig til 12.721 rdl.; i alt udestod
hos bønderne siden 1767 99.763 rdl.
Salget gik dog ikke som ønsket. Bønderne, der havde det godt med
deres lave landgilde og deres mulighed for at få kvittet restancerne,
ville ikke købe; strøgodset indbragte kun ca. 9000 rdl.; Kalundborg
Ladegaard solgtes vel for 70.000 rdl. til kammerråd Peder Kraft —
skøde 11. december 1792 —, men Lerchenfeldt indbragte til gengæld
kun 30.000 rdl. Det er karakteristisk både for prisstigningen og for,
hvad gårdes virkelige værdi var, når de administreredes godt, at
nævnte gårde i løbet af en snes år steg til en værdi af 196.000 rdl. og
150.000 rdl. — I alt indbragte salget, da Daurup udgik af salgsplanen,
109.182 rdl., hvoraf dog kun 94.119 rdl. afbetaltes, så gælden kun
reduceredes til ca. 91.000 rdl. Og i den følgende tid forsøger Lerche
stadigt på ny at få lån ; allerede 1789 får han 10.000 rdl. til såkorn,
og 1792 beder han om 35.000 dels med den motivering, at bønderne
nu, da de håber på udskiftning, ikke er at formå til at køre gødningen
på markerne, da de vil gemme den, til de får deres egen jordlod anvist
og derfor nu har flere års affald liggende, så der snarest må gøres
noget for udskiftningen, dels påberåbende sig, at laderne er for små,
takket være landbrugets fremgang på hans gårde, således at forpag
terne nu vil have nedsættelse i forpagtningsafgiften, da de høster så
meget, at de ikke kan bringe alt under tag(!). Nu fik han dog kun
10.000 rdl. og mod pant, ikke i stamhuset, men i dets revenuer. 1793
søger han om 20.000 rdl. i anledning af udflytning ; atter er kancelliet
derimod, og atter bevilliger kronprinsen det for denne ene gang, fordi
stamherren Christian Cornelius Lerche skal have Daurup og Birkendegaard. Da besidderen endelig 1798 lover at aftræde hele stamhuset
til sønnen, fik han yderligere 30.000 rdl. Men i den sidste ansøgning
19*
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Biblioteket i nordre fløj (fot. Bernild).

rekapitulerer Georg Flemming Lerche, hvad der er sket i hans besid
dertid. Endnu er der 3548 tdr. htk. jord tilbage, og indtægterne er nu
stegne til 26 - 27.000 rdl. årlig.
Christian Cornelius Lerche, som nu overtog stamhuset, var født
1770, havde 1789 taget juridisk eksamen og derefter arbejdet nogle
år i rentekammeret. Det er helt lærerigt at se hans overtagelsesbetin
gelser jævnført med faderens i sin tid. Gælden, han nu må gå ind i,
er bleven til 127.616 rdl.; grevinden — hun døde først 1800 — skal
stadig have sin pension på 5000 rdl., selv forbeholder faderen sig
7000 rdl., som skal forhøjes med 1000 rdl. efter hendes død; sine 4
søskende skal den tiltrædende besidder årligt give 500 rdl., og des
uden overlade faderen palæet i København, 80 favne brænde, 30 stk.
dåvildt, 10 stk. råvildt, 50 harer og 25 par agerhøns. Man må tilstå,
at grevinden, som jo havde været den retmæssige besidder, ikke spandt
silke ved de dispositioner, som i sin tid blev truffet.
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Den unge godsejer synes foreløbig at have klaret sig nogenlunde;
men da grevinden endelig døde, og de store årlige afbetalinger på
gælden skulle begynde, forelægger han planen om at slippe med kun
3 - 4000 rdl. årligt, og han, som i hvert fald havde fået et vist indblik
i centraladministrationen, fattede nu en mærkelig plan om en slags
ophævelse af stamhuset. Han havde ægtet Ulrikke Sophie von Levetzau (død 1803), som skænkede ham ni børn. Han var åbenbart en
meget øm fader, i hvert fald indsendte han kort efter århundredskif
tet en ren filippika mod stamhusinstitutionen, »som kvæler Arbejd
somhed og Lyst til gavnlige Indretninger og hæmmer en for det Al
mene fordelagtig Landindustri og Agerdyrkningens Fremme, samt

Lysekrone,
stammende fra
det russiske
hof i Horsens
(fot. Bernild).
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sætter Uvenskab mellem Søskende« ; han påberåber sig, at han har
syv børn, som han alle elsker lige højt, og kun med smerte ser det
ene udvalgt til rigdom, de andre til savn, hvorfor han anmoder om
tilladelse til at sælge ejendommene og erstatte dem med en fideikommiskapital. Det bevilligedes, og palæet i København bortsolgtes; der
imod gik det ikke så let med godserne, så dem tilskødede han sig selv
for 913.340 rdl., som altså skulle fideikommisseres; det kom han dog
let udover; thi denne sum anbragte han elegant som prioritet i god
serne næst efter gælden. Ved pengeforandringen 1813 nedskreves

Havesalen,
kaminparti
med C. G. Pilos
portræt af
Cathrine Hede
vig Lerche,
født Wibe
(fot. Bernild).
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fideikommiskapitalen til 888.400 rigsbankdaler; med gældens afbe
taling gik det småt; endnu i året 1818 henstod der således over
100.000 rbdl.
Denne transaktion, der var så lidet i opretterens ånd, ville se mær
kelig ud, såfremt besidderen ikke åbent havde bekendt, hvad der var
hensigten, nemlig at sikre de yngre børn. Ansvaret for stamhusets
værdiformindskelse må lægges på kancelliet, som havde givet tilladel
sen dertil, og som senere værnede ham, når hans brødre bittert kla
gede over de trufne dispositioner.
Christian Cornelius Lerche var i det hele en højt anset mand og fik
netop i de følgende år talrige beviser på den tillid, han nød hos rege
ringen og kongen; stærkt presset dertil overtog han f. eks. i to år,
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H. C. Andersens
seng i museet
på Lerchenborg
(fot. Nordisk
Pressefoto).

1808 - 11, amtmandsembedet i Holbæk amt. Han havde 1807 atter
indgået ægteskab og fik også med sin anden hustru Vilhelmine Krogh
ni børn, af hvilke den ældste søn grev Ferdinand Frederik senere fik
Astrup og grev Vilhelm Cornelius Magnus Lerche Birkendegaard,
medens Smakkerupgaard ved Viskinge fik navnet Lerchesminde og
tilfaldt tredie søn af andet ægteskab grev Vincents Lerche. Daurup
solgtes, og Vesterbygaard afhændedes 1843 for ca. 160.000 rdl. til C. D.
Fonnesbech. For den eneste gifte søn af første ægteskab, successor til
stamhuset, Christian Albrecht Lerche, erhvervede C. C. Lerche 1829
Sæbygaard i Løve herred for ca. 112.000 rbdl., men da denne allerede
det følgende år døde, solgtes denne ejendom 1837 for 132.000 rbdl.
Som anerkendelse for sin virksomhed udnævntes Christian Corne296
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Hus Lerche 14. februar 1818 til dansk lensgreve, og samtidig gaves
der tilladelse til, at et nyoprettet grevskab måtte træde i stedet for
det Lerche’ske stamhus. Til grevskabet skulle kun høre en del af det
oprindelige stamhus, nemlig Lerchenborg og Aunsø med tilhørende
gods, i alt 2965 tdr. htk.; hertil føjede den nye lensgreve Bjergsted
og Snuderup skove og desuden som erstatning for det bortsolgte palæ
i København 55.500 rbdl. i fideikommiskapital.
Sønderjysk egetræsskab fra o. 1600 (fot. Bernild).
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Greve Chri
stian Lerche
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Men greven var ikke veget fra sin oprindelige opfattelse om majorater ; ikke alene blev de i lensbrevet fastsatte udbetalinger til gældens
formindskelse — 2000 rbdl. årligt — ikke overholdte, men efter flere
ansøgninger fik han sig største delen af fideikommiskapitalen udbetalt
mod at afgive til grevskabet besætning og inventar på gårdene, samt
et havneanlæg og sildesalteri i Havnemarksbugten. Grev Christian
Cornelius Lerche var ikke blot en af de »oplyste mænd«, hvem kon
gen 1832 indkaldte til overvejelse om indførelse af provinsialstænder,
men han deltog dels som valgt, dels som kgl. udnævnt i provinsialforsamlingerne, blev 1844 gehejmekonferensråd og fik to år efter storkors
af Dannebrog. Højt bedaget afgik han ved døden 26. april 1852.
Hans ældste søn Christian Albrecht var, som omtalt, allerede 1830
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afgået ved døden, men han efterlod en søn af samme navn, Christian
Albrecht Lerche, som nu succederede som lensgreve. I denne fintdannede og meget musikalske mands tid foretoges en del forandringer:
bøndergodset solgtes fra, og fideikommiskapitalen steg efterhånden
til over 4 mili. kr., men i arvefæsteafgifterne havde lenet sine betyde
ligste indtægter, nemlig årligt 126 tdr. rug, 4569 tdr. byg og 3190 kr.
Grevskabets hartkorn reduceredes vel til under 400 tdr., og jordtilliggendet var ikke mere end ca. 4000 tdr. Id., men der hørte værdifulde
og vidtstrakte skove — ca. 1757 tdr. Id. — dertil. 1885 afgik greven
ved døden og fulgtes af sin ikke tyveårige søn, lensgreve Christian
Cornelius Lubbi Lerche.
I hans besiddelsestid faldt gennemførelsen af den række love, som
tilsigtede en nyordning af landboforholdene, og som på en meget tyn
gende og for dansk retsbevidsthed hidtil uvant måde ændrede frit
sluttede kontraktforhold og pålagde den ene part byrder og savn. På
adskillig vis fik disse love skæbnesvanger betydning for Lerchenborg.
Salget af bøndergods fortsattes i de følgende år. Omkring 1920
hørte der til grevskabet 355 tdr. htk., 4000 tdr. Id., 1750 tdr. skov samt
en fideikommiskapital på 4% miil. kr. samt opsagte arvefæsteafgifter
på opimod en lille million kr.
Lensafløsningen bevirkede, at grevskabet 31. august 1923 gik over
til fri ejendom. Det ansattes til en værdi af næsten 10}^ mili. kr.,
hvoraf staten som sin del tog godt 2 mili. kr. Desuden afgaves en del
af jorderne nærmest Kalundborg til Jordlovskommissionen, som deraf
oprettede jordbrug. Lerchenborgs hartkorn gik ned fra 133 til 106
tdr. Desuden afgaves Melbygaarden og jord fra Svebøllegavn. Besid
deren beholdt det beskårne gods og en del af kapitalen, i alt til en
værdi af ca. 8 mili. kr., hvoraf omkring 2% miil. kr. sikredes som
successorfond.
På grund af forholdene besluttede lensgreve Lerche sig da til at
sælge Lerchenborg. Den købtes 1927 for 2.300.000 kr. af skibsbygger
J. Bruhn, som følgende år afhændede godset til hofjægermester, kam
merjunker Peter Andreas Lund for 2^ miil. kr. Lensgreven havde
allerede tidligere købt en større villa i Jyderup, som møbleredes med
en stor del af gårdens udstyr. Lerchenborg blev solgt med hovedbyg
ning og alt, som det stod i salgsøjeblikket; derved blev C. G. Pilos
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portrætter af general Lerche og hans nærmeste slægtninge hængende
på deres pladser over kaminerne i de forskellige værelser, ligesom
også de talrige dørstykker fra 18. århundrede og nogle enkelte hol
landske malerier, som måske går tilbage til Carl Ahlefeldts tid, er
blevet på gården. Hofjægermester P. A. Lund døde 1950 og hans
enke solgte 1952 Lerchenborg med Hedvigslyst og Forskoven, i alt
1720 tdr. Id. til Jordlovsudvalget for 4,5 mili. kr., mens hun beholdt
Mineslund, Asnæsgaard og Vesterskoven. Jordlovsudvalget udstyk
kede 453 tdr. Id. til husmandsbrug, frasolgte 45 tdr. Id. til et nyt stort
højspændingsværk og solgte resten, 824 tdr. Id. ager og eng samt 422
tdr. Id. skov for 3,3 mili. kr. til Christian Albrecht Frederik lensgreve
Lerche-Lerchenborg, en søn af den tidligere ejer. Der er nu indrettet
et par mindestuer for H. C. Andersen — genskabt efter digterens
dagbogsblade.
OTTO ANDRUP
EJERE

1658
1703
1724
1729
1742

Kronen
Gabriel Marsclis
Carl Ahlefeldt
Ch. Watkinson
John Torrington
Chr. Lerche

BYGNINGER

Østrupgaard, en bindingsværks
bygning

1743-45 Nuværende hovedbygning
opført, nu kaldt Lerchenborg

1927 J. Bruhn
1928 P. A. Lund
1952 Chr. Lerche

Algestrup, set fra sydvest (fot. Bernild).

Algestrup
Føllenslev sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Medens Egemarke dannedes på en nedlagt landsbys grundvold på
overgangen mellem det 17. og 18. århundrede, i året 1700, gik der
godt og vel et halvt århundrede, inden en anden landsby, der hed
eller kaldtes Algistrup og 1664 bestod af 10 gårde og 3 huse, blev
afbrudt for at skaffe plads til en ny herregård. Det var i året 1756,
at etatsråd, amtmand over Kalundborg, Holbæk, Dragsholm og Sæbygaard amt Friderich Adeler, som 1728 havde fået skøde på Ege
marke, fattede beslutning om at skabe sig et nyt gods. Hvorledes
arbejdet dermed gik for sig, kan der ikke gives nogen særlige oplys
ninger om, heller ikke med godsets oprindelige form og udseende. I
Hans de Hofmans supplement til Det danske Atlas, København 1774,
læser vi, at Algestrup har 15 tdr. fri og 39 tdr. ufri hartkorn og er
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oprettet 1735 [vist fejlagtigt for 1756] af stiftamtmand Adeler, og der
føjes til, at »Begge Gaarde [d. v. s. Egemarke og Algestrup] bestaar
af maadelig Bindingsværk og ere under Forpagtning. Paa Algestrup
holdes 100 Kiøer og ved Egemarke et Stuterie og Schæferie«.
Men det var altså Friderich [eller Frederik] Adeler, som blev Alge
strups skaber. Han var sønnesøn af den berømte søhelt Cort Sivert
sen Adeler, hvis søn, stiftsbefalingsmanden over Sjællands stift og
amtmand over Roskilde og Tryggevælde amter, gehejmeråd Friderich
Christian Adeler til Dragsholm m. m., deriblandt Egemarke, var Fre
derik Adelers fader. Han var født på Christianshavn 3. maj 1700 og
blev efter en treårig udenlandsrejse 1721 amtmand over Kalundborg,
Sæbygaard, Dragsholm og Holbæk amter, men forflyttedes 1751 til
Norge som stiftamtmand over Kristianssands stift og amtmand i
Nedernæs amt og Raabygdelaget. Han skal have været en lidet
evnerig personlighed, medens hans ægtefælle, Anna Beate Rosenkrantz (1707 - 77) både havde ry for klogskab og var afholdt i vide
kredse. Ved sin bortrejse fra Danmark for at overtage den ny, ham
tildelte stilling i Norge eller muligt noget senere (skødet er dateret
11. december 1759) overdrog han gårdene Algestrup og Egemarke til
sin svigersøn oberstløjtnant Helmuth Gotthart von Barner, der var
gift med hans datter Louise Christiane Charlotte Magdalene Adeler
(1731 - 59). Den nye Ejer var næstældste søn af Hans Gottfried Bar
ner til Gr. Walzin og hustru Dorothea Marie v. Liitzow og blev døbt
25. juni 1713. Da hans fader, der døde før 1736, ikke efterlod sig
nogen formue, men derimod ni børn, måtte de ældste sønner tidlig
sørge for sig selv. De drog derfor udenlands, og Helmuth Gotthart
trådte ind i dansk tjeneste, hvad der medførte, at han blev her i lan
det og blev stamfader til den danske gren af slægten Barner. Han
gennemgik de militære grader, blev 1738 secondløjtnant, 1739 pre
mierløjtnant, 1752 karakteriseret major ved sin afsked fra hæren, men
1756 ansattes han påny, denne gang som oberstløjtnant, 1769 blev
han oberst, og ved hans endelige afsked tillagdes der ham karakter
som generalmajor. Han døde 20. marts på Algestrup. Han var gift
to gange, først med ovennævnte Louise Christiane Charlotte Mag
dalene Adeler, datter af gehejmeråd Friderich Adeler til Gundetved
og Bratsberg og hustru Anna Beate Rosenkrantz, anden gang med
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Algestrup, set fra nordvest, fra gården (fot. Benuld).

Henriette Margrethe Lente-Adeler (1731 - 86), datter af konferensråd
Theodor Lente-Adeler til Lykkesholm og hustru Leopoldine Catha
rina Rosenkrantz. I begge ægteskaber fødtes tilsammen 5 børn, 3
sønner og 2 døtre. Hans enke beholdt gårdene i sit eje til 1. maj 1782,
da hun solgte de to gårde Algestrup og Egemarke for 57.000 rdl. til
sin søn Leopold Theodor Barner, Hans Majestæts kammerjunker. Da
hun 7. juni 1785 udstedte skødet, er det undertegnet på Vedbygaard,
som hendes næstældste søn Hartwig Gottfried Barner da ejede, hvad
enten hun så har boet der til stadighed, eller hun har opholdt sig der
midlertidig. Ved et frændeskifte efter Helmuth Gotthart Barner og
Henriette Margrethe Lente-Adeler fremlagde Leopold Theodor Bar
ner 1) den mellem hans moder og ham oprettede købekontrakt, date
ret Vedbygaard 1. maj 1782 om Algestrup og Egemarke, 2) et af hans
moder udstedt skøde, dateret 2. maj 1786, hvori meldes, at »han er
overdraget Algestrup og Egemarke med hans Sødskendes Samtykke
for 57.000 Rdlr. dansk Courant og paa den Maade, at han renon
cerer paa Arverettighed efter sin Fader og Moder« og 3) sine sø
skendes samtykke.
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J. H. Larsen meddeler, at Leopold Theodor Barner tilkøbte noget
bøndergods for omtrent 16.000 rdL, så at godset og hovedgårdene
[d. v. s. Algestrup og Egemarke] kom til at stå ham i 73.000 rdl. Ud
skiftningen fandt sted i årene 1795 - 1803 og måtte siges at være vel
gennemført, da % af gårde og huse blev udflyttede.
Leopold Theodor Barner var født på Algestrup 20. august 1761
og døde dér 24. juni 1809. Han blev begravet 7. juli i en gammel
gravhøj på Algestrup mark, hvor også hans næstældste barn, datteren
Friederikke (1789- 1809) blev jordet. Han havde 2. juni 1787 ægtet
Regitze Sophia Krabbe (1769- 1830), datter af kammerherre, gehejmeråd Friedrich Michael Krabbe og dennes anden hustru, Christiane
Charlotte de Charisius.
Ifølge den af Leopold Theodor Barners enke, Sophia Barner, f.
Krabbe, under 30. juli 1809 til borger og grosserer i København
Johannes Schartau udstedte købekontrakt omfattende godserne: a)
Algestrupgaards bygninger og den gården tilliggende jord, b) Egemarkegaards bygninger og den gården tilliggende jord, c) Føllenslev
med anneks, Særsløv- og Bregninge kirke med jus vocandi, d) kaldsog patronsret til Føllenslev degnekald og Eskebjerg skole i henseende
til det første og e) det til Algestrup og Egemarke gårde hørende
bøndergods. Købesummen var 380.000 rigsdaler dansk courant, rigs
daleren beregnet til 96 sk. dansk courant. Til december termin skulle
der betales, foruden renter, et afdrag på 60.000 rdl., til juni termin
40.000 rdl., og der skulle gives 1. prioritet for resten, 280.000 rdl. —
Gårdene solgtes »senere til Kammerraad Klein, som i Pengekrisen
maatte afstaa den til Staten for 176.500 Rdlr.«, men dette må for
mentlig bero på en fejltagelse, da Ars-Skippinge herreders skøde- og
panteprotokol meddeler, at der 5. marts 1823 efter prokurator
Payngks forlangende foretoges auktion 1. gang over hovedgårdene
Algestrup og Egemarke med underliggende gods, tilhørende grosserer
Schartaus opbudsbo, og der fulgte 2. og 3. auktion efter, henholdsvis
26. marts og 16. april 1823 ; først ved 4. auktion 21. maj 1823 blev
efter flere bud og overbud konferensråd og kammeradvokat Schønheyder den højestbydende med 176.500 rdl., for hvilket bud der blev
givet hammerslag. Schønheyder erklærede, at budet var for Hans
Majestæt kongen.
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Igennem godt 19 år sad kongen inde med Algestrup. I den periode
havde hovedgården en hartkornstakst af 60 tdr. 3 skpr. 0 fdk. 2 alb.
og et areal, der opgives til 360 tdr. Id. Den daværende bygning var 1
etage opført af bindingsværk og tækket dels med tegl, dels med strå.
Haven var ikke mindre end 7 tdr. Id. med 200 frugttræer anlagt i
engelsk smag. . .. Besætningen bestod af 8 heste, 8 køer, 600 får af
spansk race — efter Thaarup 1500 —, der giver et årligt salg af 2000
pund uld og 3 å 400 lam. Til gården hørte Bregninge kirketiende med
tiendeydende hartkorn 643 tdr. Bøndergodset omfattede 243 tdr., og
dets areal udgjorde 2500 tdr. Id. Til gården hørte en del skov, velslut
tet og fredet, og der var sædvanlig jagt og fiskeri.
Da statskassen i 1842 — af hvilken grund vides ikke — besluttede
sig til at sælge Algestrup og i den anledning lod afholde auktion,
blev tømmerhandler og -grosserer i København Hans Hansen den
højestbydende og modtog hammerslag for en pris af 153.500 rdl. Auk
tionsskødet blev udstedt 3. august 1842 og viser, at ejendommen be
stod af følgende dele: a) Algestrup hovedgård ufrit hartkorn ager og
eng 60 tdr. 3 skp. 0 fdk. 2 alb. b) Schæfergården Gammelrand ligeledes
14 -1 - 2 - 1^. c) Bøndergodset ligeledes 229 - 4 - 0 - 34/tg. d) Reistrup
skov ufri 2 - 4 - 0 - 0. e) Bregninge kirketiende 56-4.
Den pågældende nye ejer var født 1. november 1799, rimeligvis på
Holmegaard ved Næstved, hvor hans 2 år ældre broder, eksam. jur.
Christian Henrik Hansen til Kragsbjærggaard, Marielyst og Tarupgaard ved Odense, Gammelrand ved Svemølle, stænderdeputeret,
folketingsmand og amtsrådsmedlem i hvert fald var født. Hans Han
sen ejede ligeledes i tidernes løb forskellige gårde, således Cathrineholm i Krummerup sogn, som han købte 1837, og Dronninggaard i
Søllerød sogn, som han købte i 1851. Han døde 25. april 1859 og
efterlod sig en betydelig formue. 5 år før havde han solgt Algestrup
for en sum af 95.500 rdL, idet han dog havde frataget forskelligt,
deriblandt tørvemoser m. m. Skødet er udstedt 18. januar 1854. Den
nye ejer var Vilhelm Maag, som, efter 12 år at have siddet inde med
ejendommen, ved skøde af 28. januar 1867 overdrog den til Jacob
Christian Henrik Lemvigh for en sum af 138.500 rdl.
Denne var søn af sognepræst til Krummerup og Fuglebjærg Chri
stian Lemvigh og hustru Charlotte Grønbech og var født i Krumme20 DSH 3
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rup ved Slagelse 5. september 1838. Han blev student fra Herlufsholm
1857, tog medicinsk embedseksamen 1863, virkede en kort tid som
underlæge og konstitueret distriktslæge i København, men gik dernæst
efter et ophold i udlandet over til landbruget, idet hans længsel efter
livet på landet drev ham dertil. Både i den snævrere kreds, hjemsogsognet, og uden for det overdroges der ham en række tillidshverv af
forskellig art. Han var således gennem en årrække formand for Føllenslev-Særslev sogneråd, var formand i de sammensluttede kontrol
foreninger i Sjællands stift, for Understøttelsesforeningen for træn
gende Landmænd i Sjællands Stift, for Holbæk Amts økonomiske
Selskabs Sparekasse, for dets dyrskueudvalg m. m. Han var i det hele
taget en højt anset og agtet skikkelse også uden for landbrugskred
sene. 1888 udnævntes han til etatsråd. Han døde 29. september 1919
på Algestrup. 1864 havde han ægtet Christine Sophie Steenbach.
Ved arveudlægsskøde af 30. juni 1920 overgik Algestrup til den
tidligere ejers eneste datter, frk. Elisabeth Charlotte Lemvigh, født
8. maj 1868. Den nuværende ejer er kaptajn Ib Holger Lemvigh.
Hovedbygningen (med en borggård, der adskilles fra avlsgården
ved 6 mægtige gamle lindetræer) er opført efter en brand 1834, men
er ombygget 1867 og har 1876 og 1884 fået to tilbygninger; den er
et stokværk høj med to fløje og frontispice til have og gård. 4
værelser i hovedbygningen er smukt dekoreret med blomster og fugle
af kunstneren Mads Jensen Tanggaard. I 1956 er ved arkitekt Erik
Herløw opført en terrasse. Gårdens areal er nu 424 tdr. Id. I avls
gården har i 1951 en moderne kostald afløst den gamle, og tre tårnsiloer er opført ved arkitekt Uldall-Ekmann.
L. F. LA CO UR
EJERE

1756
1759
1809
1823

Fr. Adeler
H. G. v. Barner
Johs. Schartau
Frederik VI

1842 Hans Hansen
1854 Vilhelm Maag
1867 J. Chr. H. Lemvigh

BYGNINGER

Enetages strå- og teglhængt
bindingsværksbygning
1834 Hovedbygningen opført efter
brand
1867 Hovedbygningen ombygget
1876-1884 To tilbygninger
1956 Terrasse ved Erik Herløw

Aggersvold, set fra syd, fra haven (fot. S. A. Timm).

Aggersvold
Hjembæk sogn, Tuse herred, Holbæk amt

Aggersvold ligger ved den vestlige rand af den store moræneflade,
som strækker sig syd for Lammefjorden. Nordvest for den rejser sig
Hjembæk banker, men de øst for den liggende enge hæver sig kun
få meter over havets overflade. Gården ligger næsten helt skjult af
skov mod vest og store træer mod øst, først når man kommer helt
hen til den, ad vejen fra Marke til Jyderup, får man øje på den.
I middelalderen lå Aggersvold i Marke by og kaldtes Markegaard.
Vi hører første gang om den i 1581, da den er i Frederik Langes be
siddelse ; den gik fra ham over til hans søn G unde Lange. Det var
formodentlig i dennes ejertid, at gården blev flyttet til dens nuvæ
rende plads, hvor der tidligere havde ligget en lille landsby Ågerup.
Gunde Lange solgte 1630 gården til Henrik Vind, der havde gjort
20*
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sig kendt som søofficer. Han var født i Roskilde 1594, havde gået
i Sorø skole, var i ung alder rejst til Holland og havde taget tjeneste
der. Kalmarkrigen kaldte ham hjem, og han gjorde under den tjeneste
som frivillig på flåden. Siden var han i belgisk tjeneste. I en alder af
22 år kom han hjem igen og blev straks skibschef. En kort tid var
han tilsynsførende på Holmen, men som regel var han på togter, som
stillede store krav. Engang var han således på Spitsbergen og flere
andre gange i Nordhavet for at inspicere handelen og hvalfangsten;
på andre tider konvoyerede han danske skibe til Spanien. Under
Kejserkrigen førte han til en begyndelse kommandoen over en dansk
eskadre på Elben, senere fik han som admiral Østersøeskadren under
sig. 1630 deltog han i angrebet på Hamborg.
Han fik ikke lang tid til at nyde besiddelsen af Aggersvold, 1633
døde han kun 39 år gammel; hans unge enke Margrethe Pedersdatter
Laxmand blev siddende ved gården. Efter at have hensiddet i enke
stand i 7 år giftede hun sig med oberstløjtnant Joakim von Bredow.
Det skal have været Christian IV, der fik bragt dette ægteskab i
stand. Bredow, som var af tysk adel, var i Kejserkrigens første år
trådt i dansk tjeneste. 1626 var han kaptajn, 1630 major, og 1633 blev
han oberstløjtnant for det jyske fodfolksregiment. Christian IV har
åbenbart sat stor pris på ham, han skaffede ham herregården Restrup
i forpagtning, hvad der blev til liden glæde for dem begge, da han
viste sig lige ringe som landmand og godsbestyrer. Men kongen slog
ikke hånden af ham af den grund. Han gjorde ham til sin hofjunker
og jægermester, og da han havde skaffet ham gård og kone, lå vejen
åben for ham. Han blev naturaliseret som dansk adelsmand, avan
cerede til oberst og fik forleninger i Norge. Under Sehestedfejden ud
mærkede han sig i høj grad og blev generalmajor. Da den første krig
mod Karl Gustav udbrød 1657, blev han kommandant i København
og fik tillige overkommandoen på Sjælland. Ved Stormen på Køben
havn førte han kommandoen på Østervold mellem Helmers skanse og
Østerport. Hans helbred havde længe været vaklende, og han nedlagde derfor kommandoen til fordel for Frederik Ahlefeldt. I septem
ber 1660 døde han og blev begravet i Hjem bæk kirke. 1647 havde han
foretaget en arrondering af Aggersvolds tilliggender. Margrethe Lax
mand sad nu for anden gang som enke på Aggersvold, som hun be308
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holdt til sin død 1681. Hendes kår var kun mådelige, 1662 havde hun
måttet gøre opbud. Sidsel Grubbe, enke efter Axel Urup, synes en
tid at have haft pant eller part i gården.
Efter Margrethe Laxmands død fik hendes datter Marie Margrethe
von Bredow gården. Den havde da et tilliggende på 37 tdr. htk. i ager
og eng og 4 tdr. i skovskyld, og besætningen talte 11 heste, 18 køer,
41 stude, 36 kvier, 40 får og 24 svin.
Margrethe von Bredow solgte 1691 gården til generalprokurør
Niels Benzon. Han var en af den nye enevældes dygtigste embedsmænd. Allerede som barn havde han vakt opmærksomhed ved sine
store evner, 10 år gammel holdt han på latin en tale, der vakte almin
delig beundring. 14 år gammel blev han student fra Herlufsholm, og
knap 18 år gammel tog han teologisk attestats. På en flerårig
udenlandsrejse besøgte han mange fremmede universiteter; i Leyden
tog han den juridiske doktorgrad. Efter hjemkomsten forbedrede han
sin position betragteligt ved at forlove sig med generalprokurør Peder
Lauridsen Scavenius’ datter. Han blev straks succederet til medhjælper
for sin svigerfader og assessor i kammerkollegiet, 1679 fik han adels
brev, og 1685 blev han generalprokurør efter sin svigerfader. 1704

309

HOLBÆK AMT

Aggersvold, set fra sydvest (fot. Bernild).

fik han sæde som vicepræsident i kammerkollegiet. I en lang række
kommissioner gjorde man brug af hans fremragende dygtighed.
Blandt andet ordnede han kammerkollegiets arkiv, og han havde sæde
i den kommission, der skulle revidere Vitus Berings Florus Danicus.
Som de borgerlige embedsmænd i almindelighed var han en ivrig
samler af jordegods. Tid efter anden fik han Vorgaard, Toftholm,
Gjeddesdal og Aastrup i sin besiddelse foruden Aggersvold. Om hans
virke ved Aggersvold meldes, at han lod tre af gårdens marker
indhegne, og at han mageskiftede med præstegården i Hjembæk.
Efter Niels Benzons død 1708 fik sønnen Jacob Benzon Aggers
vold. Han gjorde en endnu større karriere end faderen. Efter at have
rejst en tid i udlandet blev han 1721 assessor i hofretten og 1725
stiftamtmand over Trondhjem stift, 1735 fik han Akershus stift og
amt, et par år efter blev han deputeret i general-, landøkonomi- og
kommercekollegiet, 1740 stiftamtmand over Aarhus stift, 1747 over
præsident i København, 1750 vicestatholder i Norge og endelig 1770
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statholder sammesteds. løvrigt var han kendt for sin rigdom og sin
gerrighed. Af sine mange gårde oprettede han to stamhuse for slæg
ten Benzon.
Aggersvold afhændede han 1720 til sin broder Peder Benzon.
Denne, der mere interesserede sig for at oprette nye herregårde end
for at beholde gamle, lod 1733 gården gå videre til den tredie broder
Lars Benzon, der var deputeret i søetatens generalkommissariat. Han
lod gården opbygge af bindingsværk, hedder det. Af en udateret
jordebog, der dog må stamme fra tiden o. 1735, fremgår det, at bøn
dergodsets hartkorn var 350 tdr. htk. og 6 tdr. mølleskyld, og tienden
var på 17 tdr. htk. jordebogsafgifterne var 347 rdl. 12 tdr. rug, 193
tdr. byg, 72 tdr. havre, samt nogle småredsler.
1737 solgte Lars Benzon Aggersvold til Herman Leopoldus, kom
mitteret i kommercekollegiet og ejer af Bolvig og Halden jernværker
i Norge ; to år senere blev han adlet og fik navnet Løvenskiold. Efter
hans død 1750 overtog sønnen Severin Leopoldus Løvenskiold Ag
gersvold, som han i forvejen havde beboet. Han var en meget ener
gisk mand, der satte store foretagender i gang; blandt andet lod han
et af Amalienborgs palæer opføre. Aggersvold havde ikke hans inter
esse, allerede 1750 solgte han den for at købe Vognserup i stedet.
Køberen Christian Lautrup holdt heller ikke længe på gården. 1753
sælger han den for 53.000 rdl. til Peder Juel til Hverringe, som 1770
lader den gå videre til Laurits Switzer.
Af en indberetning, denne indsendte 1770 angående hoveri, får
man et stærkt indtryk af landbrugets fremgang siden 1680’eme.
Hovedgårdens tilliggende var forøget med 18 tdr. kontribuerende htk.
Den samlede udsæd opgives at være 270 tdr. og høavlen til at være
7 - 800 læs; gården drives nu i fem marker. Af de gården tilhørende
44 bøndergårde gør 36 hoveri. I indberetningen gøres rede for de
daglige arbejdspræstationer, som kræves af bønderne ved hoveriet. De
skal i god vej kunne gøre en dagsrejse på 8 mil, på dårlige veje kan
de nøjes med 5 - 6 mil. Der skal daglig indages 10 -12 læs korn, 8-10
læs hø og udages 12-16 læs gødning. En plov skal pløje 1 td. Id.
om dagen, en karl meje 2 tdr. Id. og slå 2 - 3 læs hø.
Switzer tog del i diskussionen om landboreformerne. Han indsendte
til landbokommissionen et forslag, der just ikke var bondevenligt,
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men dog navnlig rettet mod husmændene. Det ser ud, som om god
sets mange husmænd har voldt en del besvær. Han foreslår en række
tvangsforanstaltninger over for bønder og husmænd. Blandt andet
ønskede han stavnsbånd for kvinder. Værnepligtige skulle kun måtte
gifte sig med husbondens samtykke, tyendets frihed skulle indskræn
kes, og straffen for gårdforsiddelse skulle skærpes, husenes antal
skulle indskrænkes, og husmændene skulle være pligtige til at tjene
bønderne for kost og løn, de skulle have lov at holde får og gæs, men
ingen større kreaturer. Kommissionen tog dog afstand fra forslaget.
Switzer solgte 1777 Aggersvold til forpagter på Gavnø C. A. Frost,
der 1791 lod den gå videre til J. Fr. van Deurs. Købesummen var nu
58.500 rdl.
Aggersvold, set fra nordøst (fot. S. A. Timm).
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J. Fr. van Deurs indsendte 1801 en beretning om gårdens landbrug.
Ifølge denne udgjorde agerjorden 380 tdr. Id., engen 200 og skoven
70. Jorden var inddelt i 10 hovedmarker og en udmark. Udmarken
blev brugt til græsning; udsæden var ca. 180 tdr. årlig og høavlen
7-900 læs. Besætningen bestod af 25 heste, 170 køer og 30 får.
Hovedbygningen beskrives som en bindingsværksbygning med murede
tavl og teglhængt. Ladegårdsbygningerne var ligeledes af bindings
værk, halvdelen teglhængt og halvdelen med stråtag. Gårdens avling
og hollænderiet blev drevet af ejeren, dog bestyredes hollænderiet af
et ægtepar, som fik 5 pct. af nettoudbyttet. Af bøndergodset var ved
udskiftningen nedlagt 4 gårde; alle gårdene var nu udskiftede og 4
udflyttede. Kun 25 bønder gjorde nu hoveri, de skulle hver især ud
føre 8 pløjedage, 51 spanddage og 166 gangdage.
J. Fr. van Deurs solgte 1805 gården til Otto Joachim Moltke for
158.000 rdl. Han solgte den året efter videre til Carl Lerche for
163.000 rdl. Carl Lerche videresolgte gården til Harald Rothe, der i
1833 lod den gamle bindingsværkshovedbygning nedrive og erstattede
den med en hvid empirebygning i C. F. Hansens klassiske stil.
Harald Rothes søn C. R. Rothe solgte 1865 Aggersvold til Chri
stian Albrecht Lerche for 500.000 rdl. I hans ejertid stod gården ube
boet, og hovedbygningen forfaldt i betydelig grad. Størstedelen af
fæstegodset blev i denne tid bortsolgt til selveje. 1898 købte lands
tingsmand, ingeniør Villars Knudsen Lunn Aggersvold for 330.000
kr. Han udvidede dens skovareal meget betydeligt, så det nåede op på
ca. 550 tdr. Id. Lunn solgte 1915 gården til et konsortium, der ville
udstykke den. Det magtede imidlertid ikke opgaven, og 1916 erhver
vede den københavnske industrimand, landbrugskandidat Thor Timm
gården. Timm lod i årene 1917-19 hovedbygningen underkaste en
gennemgribende istandsættelse, og enkelte ændringer blev foretaget,
dog i nøje overensstemmelse med husets gamle stil.
Den nuværende ejer af godset er sønnen, forstkandidat, senere kam
merherre, hofjægermester Svend Aage Timm. I årene 1925 - 30 blev
der frasolgt en del jord, dels til forskellige majoratsgodser til afleve
ring som lensjord, dels til staten til oprettelse af husmandsbrug, og
1940 blev yderligere frasolgt 24 tdr. Id. eng som tillægsparceller til
husmandsbrug. I 1926 oprettedes desuden en avlsgård Skyttehaven
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på hovedgårdens jorder i Jyderup sogn og i 1930 avlsgården Fruensfold. S. A. Timm var selv arkitekt ved bygningernes opførelse.
Under hovedgårdens drift henligger nu 334 tdr. Id. De to avlsgårde,
som nu er bortforpagtede, er hver på 83 tdr. Id., skovdistriktet er på
545 tdr. Id. Det samlede tilliggende er således 1045 tdr. Id. med 75
tdr. htk.
GUNNAR OLSEN

EJERE

1581
1630
1681
1691

BYGNINGER

Fr. Lange
Henrik Vind
Marie M. v. Bredow
Niels Benzon

1737 Herman Leopoldus
(Løvenskiold)
1750 Chr. Lautrup
1753-91 Forskellige ejere
1791 J. Fr. v. Deurs
1805 O.J.Moltke
1806 C. Lerche
Harald Rothe
1865 Chr. A. Lerche
1898 V.K.Lunn
1916 Th. Timm

ca. 1735 Hovedbygning af
bindingsværk

1833 Nuværende hovedbygning
opført

1917-19 Restaurering og
istandsættelse
1926 - 30 Avlsgårde opført ved
S. A. Timm

Egemarke, set fra vest, fra haven (fot. Bernild).

Egemarke
Føllenslev sogn, Skippinge herred, Holbæk amt
Som en stor del af Danmarks herregårde er også Egemarke bleven
rejst på en tidligere landsbys grund. 1664 siges den at have bestået af
12 gårde, der blev opbrudt for at give plads for den ejendom, som
højesteretsadvokat Brostrup Albertin i året 1700 ønskede at skabe.
Han var nordmand af æt, født 2. august 1660 som søn af sogne
præsten til Strinden Peter Albrigtsen (Petrus Alberti) og hans hustru
Maren Willumsdatter Rogert. 1685 blev han privat dimitteret og fik
1688 bevilling til at måtte betjene alle og enhver for over- og under
retterne i Danmark og havde da alt i to år gået i rette for Viborg
landsting. I 1714 blev han kancelliråd og generalfiskal, men 1716
afskedigedes han fra fiskalembedet på grund af hans »... allerunder
danigst givne urigtige Rapporter« og fik samtidig forbud mod frem-
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tidig at lade sig bruge som prokurator. Han var i årene 1696 til 1710
ejer af Gundetved (det senere Selchausdal) og i årene 1700 til 1710
af Egemarke. Sjællandsfar landstings skødebog meddeler nemlig under
15. juni 1710, at højesteretsadvokat Brostorph Albertin til Tølløse og
Søegaard den dag skødede til Jens Hellegaard til Vognserup, assessor
udi Admiralitets Collegiet »min Ladegaard, kaldet Egemark Gaard
..., som skylder udi ny Matricul 84 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdk. 2 Alb. Hart
korn samt efterskrevne til og underliggende Bøndergaarde (hvorefter
de opregnes); gør in alles 357 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Alb. Hartkorn«.
Det var dog kun mindre end en halv snes år, assessoren ejede sine
gårde, for det ses, at efter hans død blev der 12. april holdt auktion
på Vognserup gård, og der købte Friderich Christian Adeler »til
Draxholm, Bratsberg og Giemsøe, Ridder, Kongl. Mayts: Geheime-,
Etats- og Justitsraad, Stiftsbefalingsmand over Sjællands Stift og Amt
mand over Roskilde og Tryggevælde Amter, Eegemark Ladegaard,
som ingen Frihed har, med det dertil liggende Bøndergods ... si. Hr.
Jens Hellegaards Arvinger til Vognserup tilhørende«. Hvad gårdens
og bøndergodsets hartkorn angik, havde der ikke fundet nogen æn
dring sted, siden det sidst var genstand for handel. I Sjællandsfars
landstings pantebog tilføjes: »For hvilken bemeldte Eegemarche Lade
gaard og tilhørende Bøndergods høybemeldte .. . F. C. Adeler haver
ladet giøre I: og saaledes givet.7 det sidste og højeste Bud, førend
Hammerslaget skete, inden noget tændt Lyses Udslukning, hvilket de
ved Auktionen tilstedeværende, til Disput at forekomme, til Efter
retning er bleven givet med 10.660 Rdlr.«.
Egemarkes nye ejer var født i København 13. oktober 1668 som
søn af den berømte søhelt, generaladmiral Cort Sivertsen Adeler og
hans 2. hustru, Anna Pelt. 1694 blev han, efter at have foretaget en
længere udenlandsrejse, assessor i højesteret og 5 år derefter deputeret
i land- og søetatens kommissariat. 1713 gik han over i civilt embede
som 1. deputeret for finanserne og blev 1717 stiftsbefalingsmand over
Sjællands stift og amtmand over Roskilde og Tryggevælde amter, men
trak sig tilbage 1721. Efter sin fader arvede han Bratsberg og Gimsø
Kloster i Norge, og selv erhvervede han sig Dragsholm, Sæbygaard
og Egemarke på Sjælland. Han ejede på Christianshavn den Adelerske
Gaard i Strandgade, hvor han døde 19. april 1726. Ved sin død efter-
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lod han sig 4 arvinger: 3 sønner og 1 svigersøn. Man enedes om at
skøde og afhænde »fra os og vore Arvinger til vores Kiære Broder
og Svoger Højædle og Velbyrdige Friderich Adeler til Gundetved,
Etatsraad og Amtmand over Callundborg, Holbeck, Draxholm og
Sæbygaard Amt ... salig Faders efterladte Ladegaard .. . Eegemarche
kaldet ... anslagen til 88 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb.«. Som man ser,
var hovedgårdens hartkorn nu noget øget.
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Frederik Adeler var født på Christianshavn 3. maj 1700 og blev,
efter en treårig udenlandsrejse, 1721 amtmand over Kalundborg,
Sæbygaard, Dragsholms og Holbæk amter, men forflyttedes 1751 til
Norge som stiftamtmand over Kristianssands stift og amtmand i
Nedernæs amt og Raabygdelaget. Han skal have været en liden evne
rig personlighed, medens hans ægtefælle, Anna Beate Rosenkrantz
(1707 - 77) både havde ry for klogskab og var afholdt i vide kredse.
I 1756 havde han oprettet en gård, der fik navnet Algestrup, af en
nedlagt landsby, som i 1664 havde 10 gårde og 3 huse. Ved sin bort
rejse fra Danmark eller mulig noget senere (skødet er dateret 11.
december 1759) overdrog han gården »Alchestrup og Egemarck« til
sin svigersøn, oberstløjtnant Helmuth Gotthart Barner, der var gift
med hans datter Louise Christiane Charlotte Magdalene Adeler
(1731 - 59). Den nye ejer var næstældste søn af Hans Gottfried Barner
til Gr. Walzin og hustru Dorothea Maria v. Liitzow og blev døbt i
juni 1713. Da hans fader, der døde før 1736, ikke efterlod sig nogen
formue, men derimod 9 børn, måtte de ældste sønner tidligt sørge for
sig selv. De drog derfor udenlands, og Helmuth Gotthart trådte ind
i dansk tjeneste, hvad der medførte, at han blev her i landet og blev
stamfader til den danske gren af slægten Barner. Han gennemgik de
militære grader, blev 1738 secondløjtnant, 1739 premierløjtnant, 1752
karakteriseret major ved sin afsked fra hæren, men 1756 ansattes han
påny, denne gang som oberstløjtnant, 1769 oberst, og ved hans ende
lige afsked tillagdes der ham karakter som generalmajor. Han døde
20. marts 1775 på Algestrup. Han var gift to gange, sidst med Hen
riette Margrethe Lente-Adeler (1731 -86), datter af konferensråd
Theodor Lente-Adeler til Lykkesholm og hustru Leopoldine Catha
rina Rosenkrantz. Hans enke beholdt gårdene i sit eje til 1. maj 1782,
da hun til sin søn, kammerjunker Leopold Theodor Barner, solgte de
to gårde Algestrup og Egemarke for 57.000 rdl.
Leopold Theodor Barner var født på Algestrup 20. august 1761
og døde der 24. juni 1809. Han blev begravet 7. juli samme år i en
gammel gravhøj på Algestrup mark. Han havde 2. juni 1787 ægtet
Regitze Sophia Krabbe (1769- 1830), datter af kammerherre, gehejmeråd Friedrich Michael Krabbe og dennes anden hustru, Christiane
Charlotte de Charisius.
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Ifølge den af Leopold Theodor Barners enke under 30. juli 1809
til borger og grosserer i København Johannes Schartau udstedte købe
kontrakt omfattede godserne: a) Algestrupgaards bygninger og den
gården tilliggende jord, b) Egemarkegaards bygninger og den gården
tilliggende jord, c) Føllenslev med anneks, Særslev og Bregninge kirker
med jus vocandi, d) kalds- og patronsret til Føllenslev degnekald og
Eskebjerg skole i henseende til det første og e) det til Algestrup og
Egemarke gårde hørende bøndergods. Købesummen var 380.000 rigs
daler dansk courant, rigsdaleren beregnet til 96 sk. dansk courant.
Til december termin skulle der betales, foruden renter, et afdrag på
60.000 rdl., til juni termin 40.000 rdl., og der skulle gives 1. prioritet
for resten, 280.000 rdl. Ars-Skippinge herreders skøde- og panteprotokol meddeler, at der 5. marts 1823 efter prokurator Payngks forlan
gende foretoges auktion 1. gang over hovedgårdene Algestrup og
Egemarke med underliggende gods, tilhørende grosserer Schartaus
opbudsbo, og der fulgte 2. og 3. auktion efter henholdsvis 26. marts
og 16. april 1823 ; først ved 4. auktion 21. maj 1823 blev efter flere
bud og overbud konferensråd og kammeradvokat Schønheyder den
højestbydende med 176.500 rdl., hvilket bud gav hammerslag. Schøn
heyder erklærede, at budet var for Hans Majestæt Kongen.
Igennem 19 år sad kongen, d. v.s. den kongelige kasse eller, som
man nu siger, staten inde med Egemarke. Hovedgården havde uprivilegeret ager og engs hartkorn 88 tdr. 7 skpr. 3 fdkr. % alb., privile
geret 15 tdr. 0 skpr. 3 fdkr. 0 alb. Arealet bestod af 700 tdr. Id. Byg
ningerne var nye og gode, dels grundmur, dels bindingsværk, men
ingen egentlig hovedbygning. Haven var på 7 tdr. Id. med gode frugt
træer. ... 12 heste, 180 kvæghøveder. Føllenslev kirketiende med
tiendeydende hartkorn 411 tdr. 4 skpr. 2 fdkr. 0 alb., Særslev kirke
tiende med tiendeydende hartkorn 323 tdr. 2 skpr. 0 fdkr. 0 alb.
Bøndergods i Føllenslev, Faverbo, Rumperup, Skippinge, Særslev og
Snertinge 446 tdr. 5 skpr. 1 fdk. l13/44 alb. med et areal på ca. 4000
tdr. Id. 50 bøndergårde fra 7-10 tdr. htk. med et areal af 40- 100
tdr. Id., 25 bolssteder med hartkorn fra 2 skpr. til 2 tdr. 5 skpr. og et
areal fra 2 til 20 tdr. Id., 60 huse med jord fra 3-9 tdr., 49 dito
(temmelig mange) uden jord. Godsets jordbund er bakket med leret
underlag, bygningerne er gode med ege-under- og fyrre-overtømmer.
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Der er god lejlighed til strandfiskeri, fornøden tørveskær og dette
af god bonitet.
Da staten i 1842 besluttede sig til at sælge Egemarke og i den an
ledning lod afholde auktion, blev cand.jur., senere hofjægermester,
Christian Emil Grüner den højestbydende for en pris af 207.500 rdl.
Den nye ejer var født i Slagelse 1809, tog juridisk embedseksamen
1838 og tiltrådte altså få år efter det af ham købte gods. Dermed
indlededes en såre lang ejerperiode, idet han først døde 1. marts
1894 ; altså i mere end 50 år sad han inde med Egemarke. Efter hvad
der meddeles, tog han aldrig del i offentlige sager, men opholdt sig
stadig på sin gård, hvor han 1880 opførte hovedbygningen med be
nyttelse af de ældre bygninger fra 1826. Det er en to-etages hvid
kalket bygning med kamtakkede tværgavle og skifertag. Ved hans
død overgik ejendommen til hans enke, Ludvigne, f. Grüner. Da den
nærmest berettigede til at overtage gården, deres søn Gustav Emil
Grüner (f. 1850), som var forpagter af Egemarke, døde i året 1900,
før moderen, blev der 16. juni 1906 læst arveudlægsskøde til hans
søn, Christian Emil Georg Gustav Grüner, der var født 1890 og
således endnu var umyndig, som ejer af Egemarke gård og gods.
Han solgte 1948 Egemarke til Aage Lohmann Poulsen, der i 1960
tillige købte nabogården Særslevgaard med 232 tdr. Id. På Egemarke
avlsgård er der opført store siloanlæg. Gårdens tilliggende er nu
721 tdr. Id.
L. F. LA COUR

EJERE

1700
1710
1719
1759
1809
1823

BYGNINGER

Brostrup Albertin
Jens Hellesen
Fr. Chr. Adeler
H. G. Barner
J. Schartau
Staten

1826 Grundmuret hovedbygning
avlsbygningen bindingsværk

1842 Chr. E. Grüner
1880 Nuværende hovedbygning
opført
1948 Aa. Lohmann Poulsen

Forbedringer af avlsbygninger
ved Uldall-Ekman og Peter
Brogaard

Dragsholm, set fra øst (fot. Bent Jørgensen).

Dragsholm
Faarevejle sogn, Ods herred, Holbæk amt

»Sjællandsk Landskab, i Baggrunden Vejrhøj og det gamle »Draxholms Slot««, således kaldte J. Th. Lundbye det herlige lille billede,
som han malede i 1840, og som nu hænger på Glyptoteket. I som
mersolens varmt gyldne glans ligger det storslåede landskab foran os ;
over de flade, lave enge og moser, der fra den inderste vig af Lam
mefjorden når ind til gården, knejser den vældige Vejrhøj, Sjællands
næsthøjeste punkt, med de spredte småskove og de bølgende marker.
Bakkedragenes bløde og skønne, men dog så mægtige silhouet mødes
med trætoppene i skovparken, der bærer det smukke, gammeldags navn
Fruer lund, og bag selve slottet skimtes ude i det blå vand Nekselø.
Bedre end mange ord lærer maleriet os at forstå og elske den natur
skønhed, hvoraf Dragsholm er omgivet, dens rige afveksling, dens
smilende venlighed og dens kraftfulde storhed, præget af det barske
havs nærhed og mærket af vestenvindens magt.
21 DSH 3
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Skitseret fugleperspektiv af Dragsholm fra tiden efter 1660. Stik i Resens Atlas
(Det kgl. Bibliotek).

Da Lundbye malede sit Vejrhøj-billede, drømte han sig, som et
barn af romantikkens tidsalder, tilbage til middelalderens poesi. »Der
var en Tid, da vort gamle Land var fyldt af taarnede, røde Paladser«,
disse Poul Martin Møllerske ord har troligt nok nynnet i ham, og i
stedet for den hvidkalkede herregård, som han så for sig, har han
forsøgt at genskabe Dragsholm i dens velmagt, med røde mure og
med spir på det store tårn, der forlængst var sunket i grus. Lundbyes
rekonstruktion er dog ingenlunde det rene fantasteri; han må have
kendt de gamle billeder af borgen, og selv den mest nøgterne, mo
derne videnskab må give ham ret i hovedsagen. Kun få af vort lands
herregårde har så dybe rødder i middelalderens jord som Dragsholm,
og kun få har haft en så lang, indholdsrig og berømmelig historie.
I folkemunde hedder Dragsholm stadig »Slottet«, sikkert nok et
minde om den tid, da kongen var dets herre. Endnu i 18. århundrede
vidste den folkelige overlevering også at fortælle, at Dragsholm var
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bygget i de papistiske tider af en munk ved navn Byrge, og at biskop
pen af Roskilde havde den som sin lystgård »at divertere sig paa om
Sommeren«. En lærdere kombination ville vide, at dronning Margrete
havde skænket borgen til bispestolen. Men dette sidste er vitterlig
urigtigt. Så langt tilbage, som vi kan følge Dragsholms historie, har
den været Roskildebispens faste borg. Ypperligt placeret på en lille
borgbanke, ved nordenden af den smalle lave landtange mellem
Nekseløbugten og Lammefjorden, som nøglen til porten mellem Sjæl
land og Odsherred, har den sit navn af sin beliggenhed. Mange steder
i landet, på Helgenæs, på Ærø og på Fejø, hedder tilsvarende land
tanger »Draget«, og gårdens ældste navn var simpelthen »Draugh«.
1313 udstedte Roskildebispen Olaf her et brev om en johannittermunks pengeindsamlinger, 1320 nævner et andet bispebrev en Johan
nes præst som biskoppelig »Procurator in Draugh«, og endnu i et
brev fra 1327 forekommer borgnavnet i denne ældste form. Men alle
rede i et bispebrev fra 1334 er enstavelsesordet blevet øget til
»Draugsholm« og har således fået den endelse som var så almindelig
i det 14. århundredes herregårdsnavne, og som det senere stedse har
Dragsholm omkring 1650, set fra nordøst. Stik, signeret Joh. Andr. Greyss 1650
(Det kgl. Bibliotek).

21*
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beholdt. Nogle årtier senere viser Roskildebispens jordebog os borgen
som det administrative centrum i et anseligt fogedi, hvor Frende
Jakobsøn sad som hr. bispens »Servitor et advocatus«, og hvorfra
bispestolens store besiddelser i de nordvestsjællandske herreder styre
des ; om selve slottets jordtilliggende får vi vel ikke underretning,
men under fogediet opføres foruden talrigt fæstegods 13 hovedgårde
og 42 kirkers tiende.
Om Dragsholms alder og betydning vidner imidlertid ikke blot
disse skrevne kilder, men også selve borgens anlæg og bygninger. Den
anselige borgbanke rager højt op over de omgivende enge og marker ;
uvejsom sø og sump har oprindelig værnet dens tre sider, så at ad
gangen fra første færd ligesom nu må have været fra nord, og ved
kunst er banken tilskåret i firsidet form med grave, hvis høje grav
skråninger endnu er bevarede undtagen mod syd. En sådan blan
dingsform mellem højborg og vandborg kan med ret stor sandsynlig
hed henføres til middelalderens midte, til 13. og 14. århundrede. Men
endnu tydeligere taler selve bygningerne. Trods alle de ødelæggelser,
genrejsninger og ombygninger, som borgen i århundredernes løb har
gennemgået, når dog meget af murværket tilbage til middelalderen,
og ved Nationalmuseets undersøgelser er det endogså fastslået, at en
mindre del af murene er byggede i romansk stil. Den søndre, ydre
mur af sydfløjens høje østparti, hvis hjørner markeres af retvinklede
stræbepiller, og som i øvrigt over et par fodskifter af kvaderagtige
kampesten er bygget af store røde munkesten i munkeskifte, har nu
foruden den høje kælderetage med dens enkelte, små vinduer tre øvre
etager, men stuen og salen har før dannet et enkelt stokværk, af hvis
oprindelige, forlængst tilmurede vinduer der ses spor mellem og om
kring de nuværende. De viser sig at have været rundbuede, ordnede
i tre grupper, hver på tre vinduer, af hvilke det midterste har været
lidt bredere og højere end de to til siderne, og ved prøveudhugninger
er det yderligere fastslået, at disse anselige vinduer er murede ganske
som romanske kirkevinduer — et enkelt står nu som murniche. Det
er ikke for dristigt at sammenstille med de tredobbelte vindues
grupper i Roskilde domkirkes koromgang og at tænke sig dem byg
gede enten under Peder Jakobsen (1215 - 25), Niels Stigsen (1225 - 49)
eller senest under Jakob Erlandsen, der som bekendt 1254 blev ærke-
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Dragsholm omkring 1650, set fra vest. Stik, signeret Joh. Andr. Greyss 1650 (Det
kgl. Bibliotek).

biskop. Hans søstersøn, Roskildebispen Peder Bang, som inddraget i
den store strid mellem kirken og kronen måtte tilbringe 14 år (1260 74) i landflygtighed, har vel næppe haft stunder til et så stort værk,
og yngre end hans tid kan det ikke tænkes at være.
Mere end et halvt hundrede år, før »Draugh« første gang nævnes,
har der da på borgbanken stået en for sin tid imponerende bygning.
Hvor anselig den har været, vil bedst fremgå af nogle mål. De store
midtvinduer er i det ydre næsten 4*4 m høje og omkring 1,40 brede,
kun en smule mindre end de tilsvarende i Roskilde domkirkes kor
omgang, medens sidevinduerne er godt % m lavere og nogle få cm
smallere. Selve facaden er 23% m lang og nu 14^ m høj. Det er
størrelsesforhold, som svarer til en middelstor tysk kejserpfalz. Byg
ningen kan i virkeligheden kun have været et romansk palatium af den
art, der byggedes på Tysklands landsfyrstelige borge. Den har haft de
middelalderlige borgpaladsers typiske indretning, små nytterum nær
mest jorden og derover en mægtig festsal; den har haft den sædvan
lige placering på en af de sider af borgen, der var mest utilgængelig

325

HOLBÆK AMT

og derfor mindst udsat for angreb, og den har endelig facadekompo
sitionen, som udmærker paladserne fremfor donjonerne og alle andre
bygninger, middelalderens borge rummer. Selv i sin nuværende, stærkt
ændrede tilstand har paladset den allerstørste betydning i Danmarks
arkitekturhistorie som et enestående vidnesbyrd om, at Valdemartidens store, hjemlige bygningskunst ikke blot har kunnet mestre de
kirkelige opgaver, men også formåede at skabe profan arkitektur,
som i størrelse og pragt kunne stå mål med udlandets.
Om de mure, der oprindelig har sluttet sig til Dragsholmspalatiets
sydfacade, ved vi kun lidet. I den tilsvarende nordmur er der set
lignende grundsten som i sydmuren, og i kælderen er der iagttaget
sparsomme rester af hvælvinger, men disse kan have været senere ind
byggede, idet hele bygningen sikkert nok er blevet stærkt ændret alle
rede i middelalderens senere del; sydmuren har fået en anselig indre
forstærkning, der helt eller delvis har lukket de romanske vinduer, og
desuden synes den at være blevet forhøjet med en vægtergang, der
endnu spores under taget. Så meget kan dog fastslås, at palatiet ikke
blot har bestået af sydfløjen, men må have været sammenbygget i ret
vinkel med en tilsvarende østfløj. Ganske vist er denne næsten fuld
stændig ændret, men dens eksistens fremgår af den sydøstre stræbe
pilles ejendommelige form, og grundstenene af dens østmur, der har
stået 1^2 m uden for den nuværende østfløj, kan følges indtil 24 m
fra sydøsthjørnet.
Palatiet har med andre ord været et tofløjet vinkelhus og giver os
i så tilfælde et nyt vidnesbyrd om, hvor forbavsende tidligt man på
de danske borge kunne begynde at ordne anlægget efter rette vinkler.
Sandsynligvis har Dragsholm allerede fra første færd været anlagt i
regelmæssig firkant, men noget afgørende kan ikke siges herom. I
gårdens nuværende ydre spores udover sydfacaden kun yderst få mid
delalderlige enkeltheder, og vi må nøjes med at fastslå, at murene for
en stor del virkelig er middelalderlige. Særligt gælder dette nordfløjens
nordmur, der er ikke mindre end 2^ m tyk i hele dens højde og
under taget i selve murtykkelsen har bevaret rester af en vægtergang,
som har været
m bred. Hvorfor denne mur har været den svære
ste på hele borgen, fremgår allerede af de nuværende adgangsforhold ;
som det før er nævnt, er Dragsholm kun tilgængelig fra nord, og fra
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denne kant måtte man også i middelalderen vente fjendens angreb.
Billederne fra Christian IV’s tid stadfæster, at vejen ind til borgen har
fulgt de samme hovedlinjer som nu; over vindebroen, der er erstattet
af en jorddæmning, og gennem det fuldstændigt nedrevne ydre port
hus er kørevejen svungen omkring nordvesthjørnet og derefter ind
gennem det indre porthus i selve borgens vestfløj.
»Borgegaarden er indbygt i fire Huse af Grundmur«, hedder det i
renæssancetidens synsforretninger over Dragsholm, og de nævnte bil
leder viser os, at dette firfløjede anlæg er blevet fuldendt i middel
alderens sidste århundreder. På prospektet af borgens vestside krones
både nordfløjens og porthusets gavle af trappekamme. Over sydfløjen
ses en spirprydet gavl af den nordtyske, her i landet sjældne type, som
vi kender fra biskop Oluf Mortensens sirlige våbenhus ved Roskilde
domkirke; også på Christiem I’s tid må de samme bygmestre have
haft arbejde både ved stiftskirken og ved bispeborgen. På nordøsthjørnet knejser borgens hovedtårn, en mægtig, firkantet kolos med et
udkragende, øverste halvstokværk, hvis hjørner markeres af runde
»peberbøsser«.
Dragsholm 1753, set fra vest. Tegning af J. J. Bruun på Nationalmuseet.
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Dragsholm 1847, set fra nordøst. Efter Richardt og Becker.

Takket være disse gamle billeder formår vi altså at danne os en
nogenlunde klar forestilling om det senmiddelalderlige Dragsholm,
og takket være et andet dokument, en synsforretning fra 1536, kan vi
også skaffe os et lille indblik i borgens indre. I bispens eget kammer
stod der en træseng med blåt omhæng, tre hvide kister og to skabe
var fulde af dækketøj, sengetøj og klæder, to små »Buddiker med
Billeder« og en skive, hvortil der svarede to flamske »skivedækkener«
(bordtæpper), medens der på de vægfaste siddepladser har ligget en
bænkedyne og fire nye flamske hynder, og ildstedet har været ud
styret med ildske og brandtyv. Af andre opholdsstuer nævnes kun
fogedkammeret, borgestuen og fruerstuen, og bortset fra »Cancelleriet« og kapellet med dets messerede tjente de andre rum borgens
økonomi, som bryggers, bagers, stegers og dejhus, fadeburskælder,
spisekælder og smørkælder; på loftet hang 10 flæskesider,
okse
kroppe, 125 fårekroppe og en mængde tørfisk foruden bulke til
marsvinfangst på Nekselø, hvortil bispestolen nogle år før havde
erhvervet sig kronens ret. Harniskkammeret var forsynet med rust
ningsdele til en snes mand, fire stridshamre og 19 »glavinds odde«,
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og af skyts fandtes ikke lidet. På tårnet stod en halv kobberslange,
en halv kobberfalkonet, 3 kobberhager, 3 jernhager foruden krudt,
salpeter, bly og »kloder« af jern og sten, »på muren« ( i vægtergan
gen) fire skerpentiner, og på loftet ved kancelliet og andetsteds fand
tes adskilligt andet skyts.
På Roskildegaard bevaredes senere »en trind Æske med Breve
Dragsholm anrørendes«, men med den og dens indhold er godsets
middelalderlige historie sikkert gået tabt. Tilfældigvis hører vi, at
biskop Niels Skaves kansler 1494 tog landstingsvidne på, at Drags
holm med ladegård og al ejendom har været i rolig hævd til kirken,
men hvad der ligger bag dette vidnesbyrd, ved vi ikke. Ligeså tilfæl
digt er der registreret et par andre tingsvidner om Dragsholms frie
fiskeri i Åmosen. Af dokumenter fra biskop Lave Urnes og hans
efterfølgers tid erfarer vi desuden, at der på Dragsholm sad en provst,
som vist nok havde den gejstlige jurisdiktion over Nordvestsjælland.
Men udover dette og en række lensmandsnavne kender vi intet til
enkelthederne i bispeborgens historie før middelalderens seneste år.
Først da bispevælden stod for fald, droges borgen ind i begiven
hedernes malstrøm, så at den kom til at spille en iøjnefaldende rolle
i rigets historie. 1523, da biskop Lave Urne svigtede Christiem II,
flygtede han »af Angst for Sigbrit« til Dragsholm, hvorfra han nåede
til Jylland, og det synes, som Christiern II’s tropper en kort tid har
angrebet slottet. Voldsommere gik det til i Grevefejden. Den gang
grev Christopher og hans tilhængere i januar 1535 iværksatte deres jagt
på adelen og fængslede så mange stormænd som muligt, var det også
deres hensigt at sige den udvalgte Roskildebisp, Joachim Rønnow,
et velment »godmorgen« i Roskilde, men de fandt ham ikke der,
han var flygtet samme vej som sin forgænger og undkom til Jylland,
inden grev Johan af Hoya i spidsen for ryttere, knægte og mange
københavnske borgere kunne nå slottet, som forsvaredes mandeligt af
den biskoppelige lensmand Ejler Hardenberg, af hr. Knud Rud og af
andre adelsmænd, der havde søgt tilflugt bag dets faste mure. Belej
rerne havde ti kanoner med sig og skød vældigt, men de kunne ikke
skyde slottet til storm og måtte til sidst »slaa Blokhus« for det i den
hensigt at udhungre det. Huitfeldt har bevaret fortællinger om, hvor
ledes Kalundborgs erobrer, »Lange Herman« forgæves prøvede på at
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overrumple fæstningen ved at ro ud på slotsgraven om natten i småbåde, og hvorledes forsvarerene skjulte deres nød og sult ved at slagte
svin og får ude på volden, så at dyrenes skrig kunne høres af angri
berne. Året efter belejringen lå der endnu en mængde kartovekloder
uden for murene, men borgen stod ildprøven igennem. Dragsholm var
den eneste sjællandske fæstning, der holdt sig, indtil Christian III’s
tropper bragte undsætning.
Med kongemagtens endelige sejr besegledes Dragsholms skæbne.
Fængslet sammen med de andre katolske bisper blev Joachim Rønnow opfordret til at overgive slottet i kongens hænder, og det hjalp
ikke, at han i mundtlige forhandlinger med Johan Rantzau frem
hævede al den skade, han og kirken havde lidt, idet næsten alle dens

Kælderplan 1908. 1 :150.
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Dragsholms sydfløj med integnet spor af romanske vinduesgrupper mellem husets
nyere vinduer. 1 : 300.

slotte og gårde var brændte og ødelagte så nær som dette ene hus, og
tilbød at være kongen en tro tjener. Det nyttede ham end ikke, at
han i et brev til Rantzau af 14. august 1536 erklærede sig villig til at
opgive slottet i håb om, at kongen på anden måde ville »føje hans
Lempe«. Tiden var ikke til forlig. Kun et par dage efter oplod Ejler
Hardenberg slottet for kongens sendemænd, som allerede 21. august
optog det nys nævnte inventar.
Fra bispen gik slottet altså over til kronen og blev nu et kongeligt
regnskabslen. I overensstemmelse med ty skekursen i Christian IIFs
første regeringsår forlenedes det først til tyskeren Wobislav Wobitzer,
men han beholdt det blot et årstid, og siden betroedes det til danske
adelsmænd, blandt hvem vi møder flere af landets dygtigste og bety
deligste mænd. Efter Albert Gøje fulgte 1542-49 Mogens Gylden
stierne, som i Christian III’s sidste år vel nok var den mest formående
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af rigsrådeme, 1549 - 51 Otto Rud, den senere i Syvårskrigen så be
kendte søhelt, 1551 - 65 Ejler Hardenberg, hofmester for prins Frede
rik og rigshofmester, der havde lenet på livstid uden afgift, men
mistede det, da han kom på kant med kongen ; om hans senere Drags
holmstid minder våben på stolestaderne i sognekirken. Som et ejen
dommeligt udslag af den mistillid, som Frederik II en tid under Sven
skekrigen nærede til sin adel, udnævnte kongen nu ingen ny lensmand,
men lenet administreredes i de følgende tretten år af den borgerlige
skriver Frans Lauridsen. Da han takkede af, var forsoningen mellem
konge og adel forlængst fuldbyrdet, og nu fulgte atter adelsmænd,
blandt hvilke der er særlig grund til at fremhæve Arild Huitfeldt, rigens
kansler, hvis navn har kastet lærdommens glans over Dragsholm. Han
opholdt sig gerne på slottet, hvor hans jævnaldrende søskendebarn,
jomfru Beate Urne, regerede i fruerstuen og holdt hus for den gamle
pebersvend, og hvor han straks efter sin tiltrædelse 1597 byggede sig
en særlig bygning, en lille, længst forsvunden bindingsværkslænge, der
lå »mellem portene« på slotsbankens vestre del og ses på det Greyss’ske prospekt (side 325), ligesom et andet bindingsværkshus nord for
slottet, der rummede skriverstuen og et kammer, hvor rigens skriver
havde sit værelse. Når regeringsforretningerne levnede kansleren tid,
syslede han her med sin Danmarkshistorie. På slottet undertegnede
han 24. januar 1599 fortalen til Christiern I’s krønike, der både inde
holder frimodige formaninger og en oprigtig tak til den unge Chri
stian IV, »siden jeg er kommen til at bo paa E. M.’s Slot Dragsholm,
udi bedre Ro, end jeg haver været tilforn«. Senere fulgte bindet om
årene 1370- 1448, der fuldendtes på Dragsholm juleaften 1603, og
bindet om oldtiden og den ældste middelalder, hvis fortale er under
skrevet påskeaften 1603. Til slut arbejdede kansleren her på den på
tænkte udgave af Hans Mogensens oversættelse af Philip de Commines’ franske krønike. At mindes fortjener det også, at den ene af
de eskimoer, som grønlandsfareren Godske Lindenov 1605 bragte
med sig til Danmark, blev sendt til Dragsholm, for at han desbedre,
når han var alene, kunne lære det danske tungemål.
Efter at Huitfeldt 1609 gammel og træt havde givet afkald på lenet
og trukket sig tilbage til Herlufsholm, blev Dragsholm vedblivende
helst forlenet til medlemmer af rigsrådet, mænd som Oluf Rosensparre
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(1610 - 24), rigsadmiral Claus Daa (1624 - 41), Jørgen Vind (1641 - 44),
der fik banesår i slaget på Kolbergerheide, Christoffer Urne (1645 58), den litterært og kunstnerisk interesserede rigskansler, hvem vi
skylder de for os så oplysende kobberstik af kongeborgen, og endelig
Sivert Urne (1658 - 61, rigsråd 1660). Om lenets administration og
økonomi er det ikke her stedet at give oplysninger, og det skal derfor
kun nævnes, at det var et regnskabslen, hvoraf kongen oppebar over
skuddet, medens lensmanden havde avlen af slottets ladegård kvit og
frit. Nogle beregninger fra Christian IV’s seneste år giver os karak
teristiske oplysninger om det datidige landbrugs karakter. Der regne
des med en høst på 105tdr. rug, 432 tdr. byg og 52J^ tdr. havre,
men herfra gik til sædekorn henholdsvis 32^, 183^ og 29^4 tdr., så
at overskuddet blev ca. 72, 248 og 22^ tdr. af de nævnte kornsorter;
rugen gav 3, byggen 2^ og havren 1% fold. Endvidere opstaldedes
årligt 123 øksne, hvis fodring pr. hoved regnedes til 2 rdl. I alt an
sloges indtægten til 661 rdl., udgiften til folkeløn og kost 300 rdl. og
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til vedligeholdelsesarbejder 120 rdl., så at lensmandens overskud af
ladegården blev 241 rdl. Selve ladegården synes i øvrigt at have ligget
i Vindekilde indtil 1637, da den blev flyttet ned til selve slottet.
Foruden lensmændene og deres undergivne havde slottet som be
kendt også andre beboere. Dets betydning lå jo for en stor del deri,
at det faste hus tjente som statsfængsel. En af de første, for hvem
Dragsholms fængsler åbnede sig under de nye forhold, var borgens
fordums herre, Joachim Rønnow. Som et lille plaster på såret blev
den forfængelige mand, da han sendtes derned straks efter bispernes
fængsling, udstyret med ny garderobe, der kostede over 42 guldgylden,
og med en forsyning til hans køkken, bestående af en fjerding safran,
Yz pund kanel, 1^ pund ingefær og en top sukker. Umedgørlig og
ilde lidt, som han var, måtte han tilbringe sine sidste år som fange
på forskellige slotte, på Krogen, på Visby og på Københavns Slot,
hvor han døde 1544. Langt bedre gik det den brave kongetro Aarhusbisp Ove Bille, der vel også måtte opholde sig på Dragsholm en kort
tid omkring nytår 1537, men fik lov til at gå »ledig og løs ind og ud,
som ham lystede«. På Syvårskrigens tid hører vi om svenske fanger
og om tyskeren, dr. Hieronymus Thenner, en højtbetroet kongelig råd,
der midt under krigen ville forlade landet og derfor 1567 af rigsrådet
dømtes til at holdes i god forvaring, så at han måtte tilbringe sine
sidste, fire fem år i strengt fængsel på den gamle bispeborg. 1573
sendte regeringen til Dragsholm borgens berømteste fange, James
Hepburn, jarl af Bothwell, Maria Stuarts tredje ægtefælle, som på sin
flugt fra Skotland 1567 af stormene var drevet ind til Bergen, og hvis
tilstedeværelse i landet voldte så mange bryderier, da man trods alle
anmodninger ikke udleverede ham til hans skotske fjender. Over
Bothwells sidste leveår på Dragsholm hviler et uhyggeligt mørke. Har
han nogen sinde, enten her eller på Malmøhus, aflagt den bekendelse
om sine forbrydelser og om mordet på Darnley, hvorom rygtet, der
fortalte om hans død, nåede frem til Maria Stuart i hendes fængsel?
Eller døde »den skotske greve« i vanvid? Vi ved knap, når hans død
indtraf, om de i Europa 1576 verserende rygter om hans endeligt året
forud har været sande, eller om han måske først døde 1578, skønt
det første ganske vist er det sandsynligste. Her skal det ikke drøftes,
om det virkelig er hans mumificerede lig, der endnu kan ses i Faare-
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vejle kirkes gravkælder; selv de seneste undersøgelser har ikke ført
til noget afgørende resultat, og tegn står mod tegn. Kaptajn Marryat
mente med sikkerhed at kunne genkende »an ugly Scotchman«, men
hermed er spørgsmålet ganske vist langtfra afgjort, bl. a. fordi Drags
holm samtidig med Bothwell husede en anden skotte, en kaptajn John
Clerk, en af førerne for de talrige skotske lejetropper, der deltog i
Syvårskrigen. Han faldt i unåde på grund af sine opskruede penge
krav, men hans indblanding i Bothwells affærer og hans krav om
hans udlevering gjorde sit til hans fald; de to landsmænds indbyrdes
fjendskab og intriger øger det uhyggelige i den skæbne, som indhen
tede dem begge. Også Clerk døde på Dragsholm, vist nok 1577.
Mange mindre berømte, men ikke mindre triste skikkelser fulgte
efter de to skotter. 1584 kom til slottet den sindssyge forbryder Eiler
Brockenhuus til Søndergaarde, hvem rygtet tillagde de forfærdeligste
forbrydelser, både modermord, søstermord og blodskam, og som
ialfald trods sit eget ægteskab havde avlet et barn med sin svogers
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enke; tilmed undsagde han kongen og hans bedste mænd, og i fæng
slet forfaldt han til politisk kandestøberi og sindssygt fantasteri, hvor
med han fyldte flere klageskrifter til regeringen ; han døde på Drags
holm, rimeligvis 1609. En lovbryder af en helt anden type var Erik
Munk til Hjørne, en dygtig kriger og sømand, fader til den berømte
nordpolsfarer Jens Munk; da han trods sin ophøjelse i adelsstanden
blev fængslet 1586 på grund af besvigelser og brutalitet ved bestyrel
sen af sit norske len, forfattede dog også han i fangenskabet et for
svarsskrift ; efter et mislykket flugtforsøg aflivede han sig ved hæng
ning og jordedes under galgen 1594. I hans fængsel indsattes 1609
den gale, tyske friherre Sigfried Reinschatt til Herningsholm, der
gennem mange år brutalt havde plaget sine undergivne og sin danske
hustru, og som dog troligt blev hjulpen af hende med klæder og føde
i fangenskabet, der først endtes med hans død 1626. Nemmere slap
Hans Lindenov til Ørslevkloster, der efter at have drevet lovligt kaperi
under Kalmarkrigen »af kådhed« fortsatte med sørøveriet og derfor
dømtes til evigt fængsel 1615 ; han slap løs allerede 1618 på det vilkår,
at han skulle tjene syv år i Ostindien. I 1620’erne, da der første gang
nævnes et troldkonefængsel, blev Dragsholm usædvanligt stærkt benyt
tet. 1626 indsattes den norske adelsmand Isak Pedersen Maaneskjold på
grund af forargeligt liv og ærerørige sigtelser mod hustru og slægt; han
rømte af fængslet 1630, men fangedes atter 1631 og døde et års tid
efter. 1627 nævnes Sten Bille, ritmester Gersdorff, den tyske officer
Joachim Mitzlaff, der ligesom de andre hurtigt benådedes, og en
jesuiterpræst. Som den sidste i denne triste række, der kunne forøges
med mange mindre notable forbrydere, nævnes endelig teologen Niels
Svendsen Chronich, lektor i Kristiania, der havde ivret mod gejstlig
hedens laster, udskældt præsterne for Satans apostle og sladrende pape
gøjer og kaldt statskirken »den store Erzhore«. Da det tilmed viste
sig, at han som socinianer betvivlede treenighedsdogmet, dømtes han
1655 til evigt fængsel; han slap fri, før svenskerne tog slottet, og døde
i Holland. — Den stedlige tradition udpeger endnu i kælderen under
hovedtrappen, på det store hjørnetårns plads, den jernbøjle, hvortil
Bothwell skal have været lænket. Historisk ved vi intet om hans fangerum, og ialfald andre fængsler fandtes højere oppe i tårnet. Dr.
Hieronymus fik sig 1568 et kammer med vinduer og skorsten. 1590
336

Dragsholtn. Borggården, set fra vest (fot. Niels Elswing).

DRAGSHOLM

Dragsholm, fra avlsgården (fot. F. E.Tanstrup).

befalede regeringen, at der skulle laves et lille vindue i Eiler Brockenhuus’ kammer, og da der 1621 blev indrettet to nye fængsler på slottet,
placeredes de i de to øverste stokværk, tæt under tårntaget, men over
friherrens og Eiler Brockenhuus’ kamre, og samtidigt fandtes der des
uden et fængsel over borgportens sejerværk, også helt oppe under
taget. I slotsinventarierne nævnes disse kamre blandede sammen med
det mere herskabelige værelse, kongelig Majestæts kammer, hvis spar
tanske møblement bestod af en »pernillet Fiuerseng«, en gul fyrre
skive, tre fyrrebænke samt et gammelt fyrreskab udenfor saldøren,
22 DSH 3
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men hvor Christian IV dog boede nogle dage i august 1608 og vist
nok flere gange senere, når han besøgte sin jagtgård i Odsherred,
Fruerstuen, som Oluf Rosensparre holdt hus udi, og som vist nok lå i
østfløjen, Jomfrukammeret og salen i etagerne derover, den gamle
fruerstue, skolen, kirken, der ligesom nu var i nordfløjen, herrekæl
deren, svendekælder, borgestue og alle de mange økonomirum. Sorg
og glæde, larmende festrus og dyb elendighed har boet side om side
under samme tag, men datiden var hårdfør overfor disse kontraster
mellem blændende lys og mørke skygger; selv kongens København
havde jo sit Blåtårn.
Medens borgen husede alle disse beboere, for det gode eller for det
ondes skyld, blev den mere og mere et tegn på alt menneskeværks
forgængelighed. Bispernes stolte, middelalderlige bygninger var i et
forfald, som kongerne vel kunne forhale, men som det ikke lykkedes
dem at afhjælpe. Traditionen har senere vidst at berette, at grev Chri
stoffers kanoner stod plantede øst for slottet, og adskilligt i dets efter
følgende bygningshistorie stadfæster, at sagnet har ret, og at murene
virkelig har fået deres grundskud i Grevefejdens kampe. Så sent som
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1621 udflikkedes brandmuren på den østre side slottet og »de Huller,
derpaa skudt er«. Allerede i Otto Ruds lensbrev er der tale om for
fald; 1587 påtænkte Frederik II at forbedre Dragsholm og at sende
en bygmester til stedet, men planen kom næppe til udførelse; Oluf
Rosensparre måtte reparere broen og broporthuset samt forny ad
skillige tagværker og overdelen på det store tårn, der dengang endnu
stod med fladt blytag mellem åbne murtinder, på hvilke der sad en
stor vindfløj. Under Claus Daa fik tårnet atter ny overdel og blev
tækket med skifer i stedet for med bly, og samtidigt gik det helt galt
andetsteds. 1636 styrtede hvælvingen ned i køkkenet og erstattedes
med et bjælkeloft, 1637 truede et stort grundmuret hus, hvori borge
stuen og bryggerset fandtes, med sammenstyrtning, og inden året ud
løb, var »nogle Huse nedfaldne«. Det var sikkert palatiets gamle
østfløj helt hen til sydøsthjømet, der således sank i ruiner, og det
erstattedes af en ny længe rejst under ledelse af Hans Steenvinckel d.
Yngre, »vel funderet med bekvemme Logementer i og Kælder under«.
Ind til gården var der et vindeltrappetårn op til gemakkerne med skiBorggården, set fra vest (fot. Frode Jørgensen).
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fertækt spir, hvori sejerværket og to klokker hang; udad mod øst fik
bygningen, der vel var smallere end dens forgænger, men dog bredere
end østfløjens nordre del, en fra grunden bygget karnap, og foran syd
fløjens tagværk knejsede en gavl af typiske senrenæssanceformer,
således som det alt ses på Greyss’ billede (s. 323). Men samtidig
med denne nye lap, der endnu på flere måder ses at være flikket ind
i det gamle, var det også galt med de tre andre længer; 1650 led
slottet stormskade, 1652 fik Christoffer Urne ordre til at opsætte
slotskirkens reparation indtil videre, men lensmanden, der var billedsnideren Lorentz Jørgensens mæcen og yndede hans elegant barokke
snitværker, modstod dog ikke fristelsen til på egen bekostning at opfly
kirken smukt med ny malet og stafferet prædikestol og altertavle, som
i de følgende krigsår kom til Bregninge. Da han forlod lenet 1658,
befandtes de endnu stående gamle mure mangesteds revnede, og det
erklæredes, at de burde synes af kongens bygmester, før de ganske
forfaldt. Lidet modstandsdygtig gik den gamle borg sin tungeste
skæbnetime i møde.
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Hvad der er foregået på Dragsholm i ugerne nærmest efter Karl X
Gustavs fredsbrud og de svenske troppers landgang på Sjælland, er
ganske dunkelt; om det nu som fæstning helt forældede slot har for
søgt et håbløst forsvar, eller om den ringe besætning har overgivet
sig uden kamp, synes ikke at kunne oplyses, men sikkert er det, at
både hovedbygningen og egnen led forfærdeligt. Egemarke by af
brændtes undtagen en enkelt gård, og selve slottet blev »ganske øde,
ruineret og sprængt« ; at dømme efter et lidt yngre, men i øvrigt
meget dårligt og upålideligt fugleperspektiv (i Resens Atlas), var det
store tårn fuldstændig sunket i grus, og af de fire fløje har kun den
østre delvis beholdt sit tag. Efter al sandsynlighed har svenskerne
foretaget sprængninger, da de efter deres nederlag ved Nyborg frygtede
for landgang fra Fynssiden. At slottet var blevet ubeboeligt, fremgår
sikkert deraf, at den svenske øverstkommanderende på egnen, fyrst
Immanuel af Anhalt, opslog sit kvarter i Rødegaard i Vindekilde by,
hvor den københavnske glaspuster, kaptajn Robbert Colnet hjulpet af
bønder overrumplede ham i marts måned 1660 og bragte ham som
fange til feltmarskal Hans Schacks hær på Fyn. Efter freden tog lens
manden, Sivert Urne, også bolig i Vindekilde, hvor han døde 16.
februar 1661, og hvor derefter hans efterfølger, den bekendte general
løjtnant Hans von Ahlefeldt, der ægtede Sivert Urnes enke, dronnin
gens veninde Cathrine Sehested, ligeledes havde sæde. Men Dragsholm
amt fik kun en kortvarig eksistens, og dets tredje og sidste amtmand,
rentemester Henrik Muller, overtog det på en ejendommelig måde,
som en slags tilgift til sine mægtige penge- og godstransaktioner.
Hvor fristende det end kunne være at skildre Henrik Müllers lev
ned, hans noget anløbne handelsmoral, hans uomtvistelige dygtighed
og fortjeneste af staten og hans triste endeligt, må det her være nok
at nævne hans tilknytning til Dragsholm. Den begyndte, da han som
Gabriel Marselis, Jochum Irgens og andre af tidens pengematadorer
måtte tage det eneste, hvormed den forgældede stat i længden kunne
betale dem, nemlig jord, og da han »animeret og persvaderet« af
Hannibal Sehested blev godsejer i største stil; blandt de 11.119 tdr.
htk., som kronen 14. juni 1664 tilskødede ham, og som blev beregnet
til den sædvanlige takst, 50 rdl. pr. td. htk. (øde gods halv pris) og i alt
ansat til 559.996^ rdl. 3% sk., var den betydeligste besiddelse Drags341
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holm Slot og Ladegaard, hvis jorder sammen med Inderø, Lammeøerne, Hesselø og Ellinge Lyng i Ods herred samt amtets skove ud
gjorde 140 tdr. htk.; bøndergodset forøgede hartkornet til 6265 tdr.
De fleste af sine andre herregårde delte rentemesteren mellem sine
børn, og således udskiltes Anneberg i Ods herred, der opkaldtes efter
hans ældste datter Anna Katrine, major Caspar Bartholins enke, men
Dragsholm har han utvivlsomt ønsket at beholde for sig selv. Han,
der tidligere havde bygget så mange smukke huse i København, be
gyndte også at flikke på borgens ruiner; på den vestlige ende af
sydfløjen danner endnu smedejernsankrene ind imod borggården års
tallet 1675. Men det er bekendt, hvor sørgeligt det gik ham. Som så
mange andre havde han taget jorden til en altfor høj værdi; selve
rentekammeret indrømmede i senere forhandlinger, at en td. htk.
faktisk kun var 21 rdl. værd. Trods enkelte, mindre begunstigelser,
trods titler og adelsskab forarmedes han, og regeringen stødte til den
hældende vogn ved nye krav og bøder; berøvet alle sine rigdomme
måtte den gamle mand til slut leve af en lille, kongelig nådegave.
Et led i Henrik Müllers alderdomstragedie var også en langvarig
proces med hans hovedkreditor, den portugisiske jøde Manuel Teixera, resident i Hamborg, der først fik Dragsholm og Sæbygaard i
pant og derefter, ved et 1688 sluttet forlig, udlæg i Dragsholm med
Anneberg, Ellingegaard og tilliggende gods, i alt 6265 tdr. htk., der
beregnedes til 316.792 rdl. lybsk, efter en takst af 50 rdl. pr. td. htk.
På en vis måde var dette forlig fordelagtigt for den fordums rente
mester; thi Teixera led et stort pengetab, da han 1694 atter solgte
Dragsholm, nu kun med bøndergodset i de nærmeste sogne og i
Holmstrup, samt kongetiender af fire kirker, i alt 1445 tdr. htk. for
20.000 rdl. eller kun 14 rdl. pr. td. htk.
Med dette salg, der indleder det sidste hovedafsnit af Dragsholms
historie, kom den omtumlede ejendom endelig ind under roligere
forhold. Køberen var den yngste søn af admiral Cort Adeler, davæ
rende justitsråd og højesteretsassessor, kammerjunker Frederik. Chri
stian Adeler til Gimsøkloster og Bratsberg, som han arvede efter sin
berømte fader. Selv velhavende ægtede han samme år, som han blev
ejer af Dragsholm, Henriette Margrete von Lente, en datter af Johan
Hugo von Lente, hertugdømmernes kansler, der bragte ham en bety342
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delig medgift, men hvem han allerede mistede 1703. Penge kunne
også nok være nødvendige for den, der tog sig for at bringe Drags
holm på fode. Selve slottet måtte sættes i beboelig stand, og ruinen
blev nu omformet til et herresæde i tidens stil, enkelt udstyret, uden
detaljer og ornamenter, men ejendommeligt og virkningsfuldt i hoved
linjerne, i murmassernes gruppering og i valmtagenes vekslende sam
menspil. Hele den gamle vestre fløj med porthuset blev nedrevet og
erstattet med en høj portmur, og de vestlige halvdele af nordre og
søndre længe blev skårne ned, så at de virker lave i forhold til det
dominerende, tre etager høje østparti. Udadtil lukkedes det hul i nord
vesthjørnet, hvor det store tårn havde stået, med en let skalmur, bag
hvilken hovedtrappen blev lagt, men iøvrigt fik gamle spring og ure
gelmæssigheder i murene her lov til at blive stående; både bispepalatiets hjømepiller og Claus Daas karnap er på denne måde blevet be
varede til vor tid. Med større konsekvens gennemførtes tidens krav
til regularitet og symmetri inde i borggården, hvor Claus Daas trap343
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petårn nu forsvandt, medens vinduerne ordnedes i række og geled,
og frontispicen med urværket midt over hovedfacaden sammen med
gavlkvistene på sidefløjene understreger kompositionens regelbundet
hed. Kun hovedindgangens anbringelse henne i nordvestre gårdhjørne
og små afvigelser i vinduesakserne røber inde på borggården, at man
står overfor en tilpasning af ældre murværk. Med rette kunne Adeler
anbringe sit og sin hustrus navnetræk og byggeåret 1697 i jernankrene
under gesimsen.
Foruden bygningen måtte imidlertid også godset genrejses af rui
nerne. Først og fremmest sørgede den nye ejer for at skaffe ejendom
men sædegårdsfrihed. Trods Henrik Mullers adelsskab havde Drags
holm hidtil svaret skatter som andet ufrit gods, og samtidigt med er
hvervelsen androg derfor Adeler kongen om skattefrihed for hoved
gårdsjorderne (109 tdr. htk.), som han tilbød at betale med 20 rdl.pr.
td., men selv om han var kronprinsens gudsøn, opnåede han ikke
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gunstigere vilkår end andre; han måtte gå ind på de samme vilkår,
som 5 år før var tilbudt Teixera, og betale den gængse pris, 30 rdl.
pr. td. htk. På bøndergodset, hvoraf omtrent 150 tdr. htk. lå øde,
genrejstes fæstegårdene, og i det hele blev ejendommen øget og af
rundet ved køb af seks kirkers tiende samt bøndergods og møller,
hvoriblandt Rødegaard i Vindekilde. 1720 erhvervedes den nyligt op
rettede hovedgård Egemarke, og samtidigt kunne Adeler endda købe
Sæbygaard til sin svigersøn. På embedsstigen nåede han at blive stifts
befalingsmand over Sjælland, på rangstigen hvid ridder og gehejmeråd.
Da grundlæggeren af det nye Dragsholm 19. april 1726 var hen
sovet i sin fædrenegård på Christianshavns Strandgade (nuværende
Nr. 22 - 24), deltes hans talrige ejendomme mellem børnene, og den
ældste søn Christian, der som arving til det Lenteske fideikommis
1727 fik bevilling til at føre navnet »Lente af Adelaer«, overtog
Dragsholm, medens Egemarke tilfaldt hans broder Frederik. Han
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indrettede 1731 på ny en slotskirke og sluttede kontrakt med præsten
i Faarevejle om gudstjenesten på slottet, der siden vedblivende er
holdt i det enkelt udstyrede kirkerum i nordfløjen. Senere, da et på
tænkt salg af hele ejendommen var blevet opgivet, bestemte han, at
Dragsholm skulle oprettes til et stamhus under navn af Adelersborg.
Det skulle tilfalde den senere baron, Conrad (Cord) Wilhelm Adeler,
søn af hans broder Frederik til Egemarke, som desuden havde over
taget Gimsøkloster og Bratsberg. Da Christian Adeler var død 1757
og det Lenteske fideikommis overgået til en anden gren af slægten,
fuldbyrdedes dette testamente, og det nu oprettede stamhus kom for
uden hovedgården med de tidligere nævnte øer, 109 tdr. htk., til at
omfatte 1198 tdr. ufrit htk., med tiender, skov- og mølleskyld i alt
1658 tdr. htk. Ved et større mageskifte med kronen, der først endelig
ordnedes 1790, ophævedes fællesskabet mellem kronens og stamhusets
gods i Ods herred, og selv om hartkornet reduceredes med 45 tdr.,
vandt Adelersborg en del bedre beliggende fæstegårde og huse i
Faarevejle, Hørve og Vallekilde sogne. Under forhandlingerne om
denne sag ophøjedes stamhusbesidderen 24. marts 1784 i friherrelig
stand, men allerede 28. april 1785 døde han i sin vogn på vejen til
Lundbæk, der tilhørte hans anden hustru Christiane Dorothea Mohrsen og hendes søn af første ægteskab.
Få måneder efter, 9. september 1785, oprettedes baroniet Adelers
borg til fordel for Frederik Adeler, hans søn af første ægteskab med
Ulrica Helene Cicignon, født på Dragsholm 25. juni 1764. Skønt
baron Frederik i sit virksomme liv var stærkt optaget af embedsfor
retninger, som amtmand, stiftamtmand og til slut overpræsident i
København, må han dog også tælles mellem sin tids ivrige og ideelt
arbejdende godsejere; han fik bøndergodset udskiftet, gårdene delvis
udflyttede og skovene indfriede og bragt under kultur. Da han selv
kun havde en datter, opnåede han, efter overenskomst med sin barn
løse broder, kgl. tilladelse til at substituere baroniet med en fideikommiskapital, der skulle indestå i Adelersborg, som han da 1810
overtog som allodialgods. Efter hans pludselige død i København 23.
marts 1816 overtoges pengefideikommiset, der under pengekrisen re
duceredes til 120.000 rdl. sølv, af broderen, og efter dennes død 1844
hjemfaldt det som len til kongen. Gård og gods derimod overtoges
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af hans enke, gehejmekonferensrådinde Bertha Adeler, f. komtesse
Moltke, der erhvervede hovedgården Benzonslund (nu Dønnerup, i
Holmstrup sogn) og tre år før sin død (1846) genoprettede baroniet.
Hendes datter, baronesse Sophie Hedevig, havde 1813 på Drags
holm ægtet amtmand Herman Løvenskiold, og dette ægtepars datter,
Bertha Henriette Frederikke Løvenskiold, viedes 1836 til den davæ
rende løjtnant i livgarden, Georg Frederik Otto v. Zytphen. Denne
dygtige mand, en søn af den pligtopfyldende og velfortjente officer,
generalmajor Ernst Frederik v. Zytphen og hans højtbegavede hustru
Louise Augusta, f. Baronesse Pechlin, dronning Caroline Amalies og
Sophie Ørsteds veninde, blev nu arving til Adelersborg. 1838 blev han
optaget i den danske adelsstand som friherre Zytphen-Adeler, og 1843
genoprettedes Adelersborg som baroni, omfattende hovedgårdene
Adelersborg (98 tdr. privilegeret htk.) og Dønnerup, i alt 146 tdr. htk.,
hvortil kom bøndergods og tiender, så at baroniet nu som helhed
kom til at omfatte godt 1620 tdr. htk. Godsets styrelse og hovedgår
dens drift havde han allerede overtaget 1839, og med stor kraft og
iver viede han sig sit nye kald. Det lykkedes ham at få en betydelig
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gæld afviklet; efter en ildebrand, der indtraf på Christian VIII’s bi
sættelsesdag 1848, kunne han genopbygge avlsbygningerne næsten
fuldstændigt af nyt i den stand, hvori de endnu væsentlig står, og på
mange områder viste han sig som en foregangsmand i landbruget.
Han var den første, der dyrkede roer efter større målestok (1848),
og som brugte dampkraft (1856). Markerne mergledes og udgrøftedes ;
skovenes drift forbedredes, og betydelige arealer indtoges dels til ny
skovplantning, dels til opdyrkning. I en af moserne under Dragsholm
anlagde Hedeselskabet sin første rimpauske kultur. Teglværksdriften
fremmedes betydeligt. Ikke mindre interesse havde han for fæste
godsets forbedring; hoveriet afløstes, mange restancer blev efter
givet ; hvor det var nødvendigt, kunne han fjerne uduelige fæstere,
men ikke desto mindre var han lydhør overfor tidernes nye krav ;
efter 1850 arbejdede han for at ombytte fæstet med bortforpagtning
på 50 år, og efter 1869 solgte han over halvdelen af baroniets bøn
dergods til selveje. Endvidere fremmede han husmandsbrugene; for
sine arbejdere oprettede han 1868 en forbrugsforening og fra 1873
gav han dem andel i overskuddet af hovedgårdens drift tilligemed
særlige præmier for flid og omhu (1873 - 76 i alt 22.300 kr.). — Hans
interesser som godsbesidder førte ham også ind på de store udtør
ringsarbejder på Holbækegnen ; han fik iværksat udtørringen af Svinninge Vejle (1852-62) og gav stødet til dannelsen af aktieselskabet
til Lammefjordens tørlægning (1873), et foretagende, hvorved der
endnu i hans levetid blev indvundet ca. 6500 tdr. Id. Fra 1873 var han
formand i aktieselskabet. Åndslivlig og sundtdømmende, virkelysten
og rundhåndet måtte han i det hele blive en mand, hvem mange til
lidshverv betroedes. Han blev amtsrådsmedlem, formand for amtets
landøkonomiske forening og siden for Landboforeningen, for Forenin
gen for ædel Hesteavl, Haveselskabet og Dansk Husflidsselskab for
uden en række andre tillidshverv. Under Treårskrigen gjorde han tje
neste som adjudant hos kong Frederik VII og sendtes 1849 i en
fortrolig sendelse til Oscar I. Først flere år senere, 1861, blev han som
medlem af Danevirkeforeningen draget ind i det politiske liv, og først
1865 valgtes han som folketingsmand for Holbækkredsen, siden som
landstingsmand. Hans ledende politiske tanke var fællesskabet mellem
de store og de små bønder, der nu fik ham til at danne Oktoberfor348
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eningen, hvis formand han blev, indtil den sprængtes 1870 på spørgs
målet om fæstegodset. Som landstingsmand vedblev han at virke til
sin død 1878. En fem år før rejst mindestøtte på Brydebjærg ved
Vejrhøj minder om ham og hans ægtefælle.
Efter ham har baroniets besidder været baron Frederik Herman
Christian de Falsen Zytphen-Adeler, der som gardeløjtnant deltog i
krigen 1864. 1867, samme år som sit ægteskab med Malvina Cecilia

»Konge
trappen«,
(fot.
S. Bay).
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Den blå salon (fot. S. Bay).

Georgette de Falsen til Søbysøgaard, optog han navnet de Falsen og
fik patent til at forene de to våben; han lod foretage store plant
ningsarbejder (Kaarup skov nord for Vejrhøj) og virkede heldigt for
at arrondere baroniet, der i det hele fik megen gavn af Lammefjor
dens tørlægning. Efter hans død blev det 1908 overtaget af hans søn
kammerherre, lensbaron Georg Frederik de Falsen Zytphen-Adeler,
den sidste af denne slægt. Han lod foretage omfattende istandsættelser
af interiører og bohave, en ny spisesal blev indrettet 1918, og i det
indre blev den gamle bygning gennemrestaureret fra kælder til loft
(arkitekt Emil Jørgensen). Udadtil er der siden 1697 kun foretaget
ganske enkelte forandringer. Over indkørselsporten er der indsat en
mindesten til erindring om oprettelsen af friherreskabet sammen med
den første besidders og hans hustrus våbenskjolde, og selve port
muren har fået påbygget et brystværn med små, moderne tinder, lige
som Claus Daas karnaptårn, hvorfra en altantrappe nu fører ned til
haven, er blevet forhøjet med en lignende, pseudomiddelalderlig tin350
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dekrans. Selve haven er omformet i engelsk stil, men har fra barok
tiden bevaret sine retlinjede yderkonturer.
I 1921 overgik baroniet til fri ejendom i henhold til lensloven af
1919; i afgift til staten betaltes over 1^ million kr., og til successor
fondet blev hensat over 13/t million kr. Der blev til staten afgivet
jord til oprettelse af 37 selvstændige husmandsbrug og til 23 selvstæn
dige tillægsparceller; hertil medgik 520 tdr. Id. til en værdi af 310.800
kr., nemlig hele teglværksgården og et stykke af Lammefjorden. I
1925 blev Dønnerup gods frasolgt, og da den sidste lensbaron døde
1932, omfattede godset 163 tdr. htk. Arvingerne dannede et aktiesel-
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skab, der efterhånden ved salg splittede resten af godset; således
købte Statens Jordlovsudvalg 1936 selve hovedgården og slottet (105
tdr. htk.) for % million kr.; jorden blev udstykket og hovedparcellen
med slottet solgt til den nuværende ejer, godsejer Johan Frederik
Bøttger; tilliggendet er nu 340 tdr. Id., hvoraf 54 tdr. Id. er skov. Den
nuværende ejer har i 1939 for 20 år bortforpagtet selve slottet, der er
fredet i klasse A, med det engelske parkanlæg til direktør E. Jørgen
sen, der tillige fik en slags forkøbsret til slottet. Løsøre og malerier
var efter den sidste lensbarons død fjernet fra slottet; men direktør
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E. Jørgensen restaurerede og nymøblerede slottet og indrettede det
til herregårdspension, idet visse planer om en nordisk ungdomsskole
foreløbig måtte skrinlægges. Pensionen drives nu af fru Grete Voigt.
Fornemt og stateligt virker det gamle, minderige herresæde. Smi
lende venligt lyser de hvide mure i solskinnet, når man en sommerdag
ser dem fra springvandspladsen mellem Fruerlunds grønne træer.
Men den, der med et sådant flygtigt indtryk tror at have lært Drags
holm at kende, tager fejl. Bag smilet ligger alvor, bag de hvide flader
gemmer murene dybe ar af fortidens krige og ødelæggelser. I skjulte,
23 DSH 3
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snævre rum inde i murtykkelserne kan man nå ind til de brudte,
gamle munkestensmure; hvor det store tårn i sin tid stod, kan man
endnu ad den vældige stige følge et sådant ruinstykke fra kælder til
loft. Den, der lærer Dragsholm grundigt at kende, kommer til at stå
ansigt til ansigt med den fjerne fortid, dens arbejde, dens kampe og
dens lidelser, og middelalderen træder ham i møde i et af dens
ejendommeligste mindesmærker. Med rette har gården, der en tid
lang bar samme navn som baroniet, ikke blot i daglig tale, men også
officielt genvundet sit gamle, minderige navn, Dragsholm.
CHR. AXEL JENSEN

EJERE
Roskilde bispestol

BYGNINGER
Vinkelbygning, hvorfra dele er
bevaret i sydfløjen

1536 Kronen
1661 Henrik Muller
1638 Slottet udvidet og restaureret
ved Hans Steenwinckel d. Yngre

1694 Fr. Chr. Adeler
1697 Nuværende hovedbygning
opstået
1731 Slotskirken genindrettet
1836 Georg Fr. O. Zytphen-Adeler

1848 Avlsbygningerne opbygget efter
brand
1918 Istandsættelse og restaurering
ved Emil Jørgensen
1936 J. Fr. Bøttger

Ellingegaard, set fra syd, fra haven (fot. Bernild).

Ellingegaard
Højby sogn, Ods herred, Holbæk amt

Ellingegaard ligger på Odsherreds barske side ud mod Sejrøbugten.
Før kunne vinden uhindret stryge hen over den flade Ellinge Lyng til
gården, som nu ligger delvis i læ bag Ellinge Indhegning. Syd for går
den ligger Trundholm mose, der er bekendt for fundet af Solvognen,
og mod nord og øst rejser sig grene af Odsherreds bakkerækker.
Den særlige udvikling, ejendomsforholdene i Odsherred har under
gået, medførte, at næsten alt, hvad der hed hovedgårde, forsvandt
fra herredet. Kun det stærke Dragsholm, hvis mægtige besiddere,
kirken og kronen, efterhånden opslugte alle de små væbnergårde i
byerne, holdt sig. Ved siden af Dragsholm er Ellinge nu den eneste
større gård, hvis historie rækker tilbage til middelalderen. Efter 1660
fik Ellinge en anden hovedgård, Anneberggaard, ved sin side; men i
23*
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middelalderen var Ellingegaard kun én og endda ingenlunde den be
tydeligste af de hovedgårde, der fandtes inden for Højby sogns græn
ser. En hovedgård i Højby nævnes flere gange i det 14. århundrede ;
i den nu udtørrede Højby Sø ligger ruinerne af Storeborg. Ved Nygaard nævnes en hovedgård såvel i det 14. som i det 15. århundrede ;
endnu kan Drøsselholms voldsted påvises, og i den udtørrede Nygaard Sø findes på Næsseholmen de nu udgravede ruiner af et helt
betydeligt borganlæg. Også ved Steenstrup har der sandsynligvis lig
get en hovedgård, 1495 til 1518 boede Oluf Daa i hvert fald dersteds.
I middelalderen har Ellingegaard ellers været uanselig nok, den lå
kun som en primus inter pares i landsbyen Ellinge, der endnu i 1664
havde 15 gårde og 2 huse. Tilmed er dens historie ret vanskelig at
følge, da den måtte dele navn med Ellinge i Merløse herred (det
nuværende Løvenborg) og Ellinge i Skåne. Hvornår det er den, som
nævnes, og hvornår en af de andre, er ofte ikke let at afgøre og har
forårsaget adskillige fejltagelser. Man mener dog med nogenlunde
sikkerhed at kunne fastslå, at det er Ellinge i Odsherred, som i 1390
blev pantsat af fru Gertrud Pedersdatter Grubbe til hendes svigersøn,
hr. Gevert Bydelsbak. Efter hans død afstod enken Ellinge og Ellinge
mølle til dronning Margrethe, der, efter hvad adelen med en vis
bitterhed påstod, havde en særlig forkærlighed for at handle med
enker og faderløse for at skrabe gods sammen til kronen. Den lille
Ellingegaard var jo ingen fed mundfuld, men heller ikke så mager,
at den godskære dronning foragtede den.
Det var imidlertid ikke kronens hensigt at skabe et større gods
domæne i Odsherred. Her rådede Roskildebispen, som besad Drags
holm, næsten uindskrænket, og det lykkedes ham også at få Ellinge
gaard i sit eje. Fra 1492 til 1501 var Jens Lauridsen Baden bispens
lensmand på Ellingegaard.
Efter reformationen gik gården tilbage til kronen. Jens Lauridsen
synes at være blevet efterfulgt af sin broder Peder Lauridsen, for i
1541 sidder dennes enke Christine Holck på Ellinge.
Forøvrigt går Ellingegaard den meste tid ganske ubemærket gen
nem historien. Efter enevældens indførelse bliver den i lighed med
så meget andet krongods udlagt til rentemester Henrik Muller. Denne
synes at have næret en urokkelig tro på storgodsdriftens fordele
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fremfor småbruget. Overalt, hvor der var mulighed for det, lod han
landsbyer nedlægge og lagde deres jord under hovedgårdene. Det
blev også ham, der afgjorde landsbyen Ellinges skæbne. De 15 gårde,
som nævnes i 1664, er ganske forsvundet 1690, og det siges, at Henrik
Müller af kongen havde fået lov til at lægge dem under Ellingegaard.
Efter udvidelsen nåede gården op til at omfatte i alt 68 tdr. htk.
Ifølge opgivelserne i matriklen havde den en stor høslæt og god græs
ning for kreaturer. Et kvægtalsregister fra denne tid viser da også en
stor besætning, nemlig 6 heste, 70 køer, 34 stude, 38 stykker ungkvæg
og 45 får og svin. Tal der tyder på, at den har været i ganske
god drift.
Man kan på ingen måde frakende Henrik Müller forståelse af
økonomiske spørgsmål. Det var ham, der trak en stor part af læsset
i en tid, da den danske statsøkonomi skulle omlægges fra en temme
lig udpræget naturaløkonomi til en form for kombineret penge- og
kreditøkonomi. Mens de danske adelsmænd endnu sad og slog streger
for stude og boelgalte og andre af lensregnskabernes opgivelser,
opererede han inden for den europæiske storkredits sfære. Han gjorde
sig derved så uundværlig, at man foretrak at beholde ham på trods af
hans omfattende besvigelser over for statskassen.
Henrik Müller havde dog ikke forstået at gennemskue landøkono
miens specielle problemer. I sin privatøkonomi synes han at have delt
datidens stærke tro på, at jordegods var den egentlige basis for vel
stand. Han nærede tilsyneladende ikke betænkeligheder ved at få
udlagt det ene tusinde tdr. htk. efter det andet for sine fordringer på
statskassen, idet han tilmed øgede sine store besiddelser ved omfat
tende køb. For silde lærte han, at jordegodsets værdi var afhængig
af de skiftende konjunkturer og af den skattepolitik, der blev ført.
Dette blev en yderst ubehagelig overraskelse for ham, og han gik i
sin grav som en fattig mand. Kongen gav 500 rdl. til hans begravelse,
for at den ikke skulle stikke alt for meget af overfor det liv, han
engang havde ført.
Ellingegaard har sandsynligvis ydet sit bidrag til hans ulykke. Da
det begyndte at gå galt for ham, solgte han den. Køberen var pro
fessor Thomas Bartholin, lymfekarrenes navnkundige opdager. Tho
mas Bartholin har sikkert kun haft en meget svag tilknytning til
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Ellingegaard, selvom han ejede den en årrække. Den store lærde fore
trak ganske vist landlivets fred og rolighed fremfor hovedstadens
tummel, men han holdt sig så godt som udelukkende på sin kære
Hagestedgaard, som han berømmede så højt, mens hans forhold til
Ellingegaard er præget af tavshed. Han solgte den efter nogle års
forløb til Niels Mogensen Rasch, der beholdt den til 1694, da han
afhændede den til assessor i admiralitetskollegiet Gunde Vossbein,
som i forvejen ejede Anneberggaard.
Gunde Vossbein solgte den allerede 1697 til assessor Hans Leegaard.
1705 købte assessor Chr. Wildenradt gården, og han beholdt den til
1724. Ellingegaards følgende ejer var kammerråd Peder Svane, som
afløstes af kammerråd og kgl. forvalter Jacob Hansen. Denne solgte
i 1770 gården tillige med andet gods til forvalter Henrik Rosted.
1776 solgtes gården ved auktion til kong Christian VII, og dermed
begyndte en ny tid for Ellingegaard og hele det kongelige gods i
Odsherred, idet det fik Frants Wilhelm Trojel til forvalter.
Frantz Wilhelm Trojel var født 1746. Han blev student og be
gyndte at studere teologi. Men han havde altid haft lyst til land
væsenet, og da han i 1766 havde absolveret den teologiske attestats,
gik han over til landbruget. Han var i nogle år forvalter på Billeskov
og kom derefter til Odsherred. 1781 udnævntes han til inspektør ved
de ny indretninger i Odsherred og 1790 til forvalter ved det kongelige
gods sammesteds. Det blev derved ham, der kom til at forestå land
boreformernes gennemførelse i herredet, og denne opgaves vanske
lige problemer løste han på fortrinlig vis. Han lod hovedgårdene for
syne med nye bygninger, deres jorder blev udskiftede, og hensigts
mæssig drift blev indført. Derefter blev gårdene bortforpagtede, uden
at der skulle ydes tiende eller hoveri til dem. Samtidig lod han lands
byerne udskifte på en måde, der blev betragtet som et mønster for
det øvrige land, fordi lodderne ved hans udskiftning fik så regulære
figurer. Han udgav et par skrifter om landvæsen: »Fuldstændig Af
handling om alle Slags Hegn«, og »Kort Afhandling om den bedste
Maade at forvalte Jordegods paa«. I det sidste gjorde han sig til
talsmand for en rimelig behandling af bønderne. Reformer kunne
kun gennemføres til gavns, hvis man kunne overvinde bøndernes mis
tro mod dem, og denne blev først overvundet, når man havde skaffet
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Ellingegaard, set fra nordvest, fra gården (fot. Bernild).

sig bondens tillid og fortrolighed, hvilket kun skete ved at behandle
ham med redelighed.
Ellingegaard var imidlertid blevet bortforpagtet til H. J. Egtved,
og denne købte 1801 gården for 26.920 rdl. 1830 gik den over til
Egtveds svigersøn proprietær H. Jensen.
I en beskrivelse fra 1832 meldes, at gården drives med en 8 marks
drift. Den har tærskeværk og hakkelsemaskine. Besætningen består
af 16 heste, 150 kvæghøveder og ca. 20 får. Et forhen knoldet hede
kær er ved opdyrkning blevet til en god eng. Til gården hører 28
huse, hvis fæstere eller lejere gør ugedage til gården.
Proprietær Jensen solgte i 1843 Ellingegaard til cand. jur. Jacob
Holm. Denne havde efter at have taget juridisk embedseksamen en
tid forsøgt sig som forretningsmand, og han havde været i Frankrig
og England for at sætte sig ind i handel og industri, men blev ked
af det og slog sig efter hjemkomsten på landbruget. I 1846 lod han
Ellingegaards hovedbygning ombygge, og 1868 tilkøbte han Klintsø.
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Efter hans død overtog sønnen V. H. Holm gården for 650.000 kr.
Han døde 1907, og enkefru Holm solgte gården til et aktieselskab
for 560.000 kr. Gården havde da 619 tdr. Id. og 42 tdr. htk. 1912
solgte aktieselskabet Ellingegaard, uden Klintsø, til landbrugskandidat
Frederik Thye for 425.000 kr. Han solgte den 1915 til Sjællands og
Fyns Stifters Udstykningsforeninger. I årene 1915-16 blev der solgt
omtrent 300 tdr. Id. fra gården og heraf oprettet ca. 50 statshuse.
Hovedparcellen blev købt af forpagter Friese. Denne lod foretage en
yderligere udstykning og solgte i øvrigt snart gården, der nu skiftede
ejere med stor hast. 1918 solgte J. Lawaetz den til H. A. Olsen, der
videresolgte den til et konsortium. Et medlem af dette, Frits Knipschildt, blev eneejer af den, og 1922 blev den købt af proprietær Hans
Poulsen, som 1963 overdrog den til sin søn Hans Erik Poulsen.
Gårdens areal er siden forøget med 50 tdr. Id., der er købt fra
Anneberggaard. 1934 blev avlsbygningerne genopbygget efter en
brand. Gårdens areal er nu 204 tdr. Id., dens hartkorn 13 tdr.
GUNNAR OLSEN

EJERE

BYGNINGER

1380erne Gertrud Pedersdatter
Grubbe
1390 Gevert Bydelsbak
Dronning Margrethe
1492-1536 Roskilde bispestol
1536 Kronen
1660 Henrik Müller
Th. Bartholin
1689 Niels M. Rasch
1694 Gunde Vossbein
1697-1843 Forskellige ejere
1843 Jacob Holm
1846 Nuværende hovedbygning
opført

1907-22 Forskellige ejere
1922 H. Poulsen

Anneberg, den nye hovedbygning.

Anneberg
Højby sogn, Ods herred, Holbæk amt

Hovedgården Anneberg er beliggende ved Isefjorden, kun en fjerding
vej fra Nykøbing. Den blev i kong Frederik IH’s tid opført på den
nedbrudte landsby Mosbys grund af den foretagsomme rentemester
Henrik Muller, ejer af 16 hovedgårde. Han opkaldte gården efter sin
datter Anna Cathrine (f. 1635), hvem han gav den i foræring. I 1655
ægtede hun kancelliråd, dr. jur. Caspar Bartholin, der 1674 optoges i
adelsstanden efter i 1670 at være afgået ved døden. Hendes fader så
sig på sine gamle dage berøvet alle sine rigdomme og måtte til sidst
leve af en kongelig nådegave. Ved et forlig med hans hovedkreditor,
den portugisiske jøde Manuel Texeira, dansk resident i Hamborg,
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overtog denne i 1688 Anneberg. Sønnen Samuel Texeira solgte i 1692
gården til G unde Vossbein. Så kort tid Vossbein ejede Anneberg, op
nåede han i 1694 at få denne tilligemed Ellingegaard, som han er
hvervede samme år, oprettet til hovedgård »med lignende Friheder,
som de ældgamle adelige Hoved- og Sædegaarde nyder«, omfattende
34 tdr. 4 skpr. htk. og 3 tdr. skov. Fra nu af indtil 1802 var Ellinge
gaard underlagt Anneberg. Allerede 1697 afhændede Vossbein begge
gårde til assessor Hans Leegaard, der 1705 skødede dem med hoved
gårdstakst 49% tdr. htk. til assessor Christian Wildenradt, som året
efter ægtede Vibeke Margrethe Weldingh, en godsejerdatter fra Edelgave. Efter Wildenradts død i 1723 indgik enken ægteskab med sine
børns lærer, student Peder Svane, søn af en fra Holland indkom
met koffardikaptajn. I anledning af sit giftermål og overtagelse af
Anneberg ansøgte han kongen om en titel og blev udnævnt til kommerceråd mod en pengeafgift. I dette ægteskab fødtes datteren Ulrikke Eleonore Svane, som gjaldt for at være frugten af moderens
intime forhold til kong Frederik IV, der gæstede Anneberg i flere
dage. Hun er stammoder til flere af Danmarks mest betydende kul
turslægter, såsom Bang, Grundtvig, Steffens og Zeuthen. Ulrikke
Eleonore ægtede 1743 den 27 år ældre enkemand, kammerråd og
forvalter af de kgl. godser i Odsherred Niels Christian Bang, der med
hende fik Anneberg og blev fader til professor, dr. med., etatsråd
Frederik Ludvig Bang (1747 - 1820) og døtrene Catharine Marie
(1748 - 1822), gift med præsten i Udby Johan Grundtvig (fader til
N. F. S. Grundtvig), og Susanna Christina (1751 - 88), gift med regi
mentskirurg Heinrich Steffens (fader til filosoffen Henrik Steffens).
Niels Christian Bang døde i 1760 på Anneberg. Han omtales som
en alvorlig og ordenskær husholder, kraftig og streng af naturen.
Næppe et halvt år efter hans død ægtede Ulrikke Eleonore hans efter
følger i stillingen som forvalter over kronens gods i Odsherred, kam
merråd Jakob Hansen. I forbindelse med sit embede købte han på
auktion efter sin forgænger Anneberg og Ellingegaard med tillig
gende gods i Vig og Rørvig. Husstandens førelse stillede store krav
til ham, idet han havde seks børn at forsørge, og hans hustru tilførte
ham ikke mindre end ni stedbørn. Selv fik hun i andet ægteskab en
søn og en datter Christine Margrethe, der i 1782 ægtede den som
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Den tidligere hovedbygning, set fra syd (fot. Bernild).

nationaløkonomisk forfatter bekendte cand. theol. Frantz Wilhelm
Trojel. I 1770 solgte Jakob Hansen Anneberg og Ellingegaard til for
valter Henrik Rosted for 46.000 rdl., hvorpå godserne 1776 kom til
kronen. Efter sin svigerfaders død i 1790 fik Trojel hans stilling som
krongodsforvalter og bolig på Anneberg, hvor hans svigermoder Ulrikke Eleonore døde i høj alder i 1792, og i 1801 erhvervede han
gården af kronen for 21.212 rdl., medens han udstykkede Ellinge
gaard. Da Trojel i 1810 fratrådte sit embede og flyttede til Køben
havn, afhændede han Anneberg til sin svigersøn, cand. jur., kaptajn
Lorentz Fribert, der rejste Willemoes-monumentet på Oddens kirke
gård. Hans enke, Ulrikke Eleonore Svane Trojel, ejede gården ind
til 1814.
Hovedbygningen på Anneberg var på den tid omgivet af dybe
grave på tre sider, opført af egetræs bindingsværk med muret tavl
og teglhængt i tre fløje, med frontispice over to etager og med i alt
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Anneberg, inspektørboligen set fra syd (fot. Bernild).

16 værelser. Ladegården var opført 1778, grundmuret trelænget »og
saa suffissant bygget og vel indrettet, at den kun havde faa Lige i
Landet«. Til gården hørte 669 tdr. Id.
Henrik Steffens har i flere af de mest fængslende afsnit i sine livs
erindringer skildret naturen og livet på de Bangske slægtsgårde. Hans
fader boede i årene 1768 - 71 i Underød under nabogården Egebjerg,
før sønnen fødtes, men selv besøgte denne gentagne gange som dreng
sine mødrene slægtninge på udflugter fra Helsingør, hvor faderen var
regimentskirurg.
Henrik Steffens var i 1790 en kort tid huslærer på Anneberg hos
F. W. Trojel. Ved fru Friberts afhændelse af Anneberg 1814 blev
den mere end hundredårige forbindelse mellem den Bangske slægt og
dens gamle minderige bosæde afbrudt.
Køberen var Frederik von Buchwald, yngste søn af den højt for
tjente godsejer, stiftamtmand over Fyns stift, Friedrich von Buch
wald til Gudumlund. Født 1790 havde han fra sit 18. år tjent ved
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Dagligstue på Anneberg.

det slesvigske jægerkorps fra fænrik til premierløjtnant. Samme år,
Buchwald købte Anneberg, tog han afsked fra militærtjenesten og
holdt bryllup med Margrethe Elisabeth Smith, en købmandsdatter
fra Frederikssund. Det gjaldt for ham at overvinde eftervirkningerne
af statsbankerotten ved et udholdende og strengt arbejde i marken.
Ufortrødent fremmede han gårdens drift ved nye dyrkningsmetoder
og iværksatte indbringende erhverv såsom skibsbyggeri. I 1856 op
førte han en ny hovedbygning på Anneberg i italiensk stil med to
stokværk og kældre.
I femti år styrede »den gamle kaptajn«, som han kaldtes på egnen,
sin gård med liv og lyst. Om den anseelse, han nød, vidner, at han
valgtes til medlem af østifternes stænderforsamling og var meget
skattet af kong Christian VIII, der gentagne gange besøgte ham på
Anneberg. Buchwald endte sit virksomme liv i 1874. Han efterlod tre
sønner, der alle blev godsejere, og tre døtre, der arvede Anneberg.
Den ældste, Anna Mariane (1818-1911), ægtede 1850 postmester i
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Nykøbing, kaptajn August Ferdinand von Holstein (d. 1888). Deres
søn, kontorchef i skattedirektoratet Christian Frederik Ferdinand von
Holstein var .ejer af Anneberg, til han 1913 solgte gården til Rehling-Quistgaard, der solgte videre til grosserer T. Abben, hvorefter
godsejer Edv. H. Steenberg blev ejer i 1916.1 hans ejertid blev hoved
bygningen skilt fra gården og først benyttet som herregårdspension,
senere som optagelseshjem, nu Anneberg Husholdningshjem, medens
den ældre portbygning, der antages at være opført i 1780erne, blev
indrettet til herskabsbolig. I 1932 solgtes Anneberg til godsejer C.
Christfort, af hvem fabrikant J. C. Hempel købte den i 1947. Med
assistance af forskellige arkitekter, men væsentlig på grundlag af
egne ideer, opførte Hempel øst for gården en ny, romantisk og her
skabelig hovedbygning i årene 1949 - 52.
På en bakke nord for gården er i 1963 påbegyndt opførelsen af et
kulturhus efter tegning af A. P. Birkedal. Det skal rumme en kirkesal
for forskellige trosretninger samt ejerens værdifulde glassamling og
vil med tiden sammen med hovedbygningen blive udskilt fra avls
gården som en selvstændig institution. Til gården hører nu 309 tdr.
Id. ager, 110 tdr. Id. eng og 15 tdr. Id. skov.
LOUIS BOBÉ
EJERE
1600erne Henrik Müller
1688 Manuel Texeira
1692 GundeVossbein
1697 - 1743 Forskellige ejere
1743 N. Chr. Bang
1760 Jakob Hansen
1770 Henrik Rosted
1776 Kronen
1801 F.W.Trojel
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Trefløjet teglhængt
bind ings værksby gning

1810 L. Fribert
1814 Fr. v. Buchwald

1856 Anden hovedbygning opført ved
S. Th. E. Sørensen

1874-1947 Forskellige ejere
1947 J. C. Hempel

1949-52 Ny hovedbygning efter
ejerens udkast
1963 Opførelse af kulturhus ved A.
P. Birkedal påbegyndt

Hagestedgaard. Sydvestlige hjørne af østfløjen (fot. Bernild).

Hagestedgaard
Hagested sogn, Tuse herred, Holbæk amt
Hagestedgaard ligger på højdedraget mellem Holbækfjord og Lam
mefjorden, ved landevejen Holbæk-Nykøbing. Mod syd skråner ter
rænet ned mod de store Tuse enge, mod vest og nord ud mod Lam
mefjorden. Over engene og over den udtørrede Lammefjords vidt
strakte flade åbner sig et vidt udsyn mod syd og vest, mens der mod
øst bag gården rejser sig skovklædte banker.
Gården nævnes første gang i kong Valdemars jordebog fra ca.
1230, det hedder i den, at »Hakastæthe« med tilliggende hører til
konungelevet på Sjælland. Derefter forsvinder den for en lang tid af
historien, kun fra 1347 er bevaret en notits om, at Peder Jensen Pilegrim af Hagested har pantsat sit gods i Voldborg herred til Saxe
Pedersen. Den har sandsynligvis stadig ligget under kronen. 1481 er
den forlenet til Markvard Tinhuus, som endnu har den i forlening

367

HOLBÆK AMT

1502. 1521 og 1540 har Otte Tinhuus Hagestedgaard som len, men
sidstnævnte år går den fra kronen, idet den bliver mageskiftet til
rigets kansler Johan Friis til Hesselager for noget gods i Egebjerg
sogn i Odsherred.
Johan Friis var gennem mange år en af de ledende mænd i dansk
politik; han mindes desuden for den store interesse, han viste uni
versitetet og studiet af Danmarks historie. Han samlede meget gods
og blev med tiden en rig mand. På to af sine godser, Hesselager og
Borreby, lod han opføre prægtige borgbygninger; han lod også bygge
ved Hagested, men denne bygning har dog langt fra kunnet stå mål
med Hesselager og Borreby. Kun nogle kældermure og de nederste
stokværk af tårnet i den nuværende bygning stammer fra hans tid.
Johan Friis erhvervede patronatsret over kirken og birkeret over god
set. Efter hans død 1570 fik hans brodersønner Hagested. Kansleren
Christian Friis til Borreby ejede gården en tid. Han skal årligt have
ladet uddele betydelige summer til godsets fattige.
Fra Friiserne gik Hagested over til slægten Huitfeldt. En datter af
Henrik Huitfeldt blev gift med Henrik Thott, der ved giftermålet
kom i besiddelse af gården. Han havde været en velhavende mand,
men de dårlige tider i 1650’erne og svenskekrigene slog ham ud. Efter
enevældens indførelse blev han amtmand i Holbæk amt, men allerede
1662 måtte han gå af, og samtidig ansøgte han kongen om en nåde
gave ; han døde i stor fattigdom.
1663 solgte han Hagested til den europæisk kendte videnskabs
mand, Thomas Bartholin, lymfekarrenes navnkundige opdager.
Thomas Bartholin var født 1616 som søn af professor medicinæ
Caspar Bartholin. Han var beslægtet med de førende inden for da
tidens danske videnskab. Universitetets stærke mand, Thomas Fincke,
var hans morfader, og Ole Worm hans onkel. Med disse gunstige
startbetingelser og strålende begavet, som han var, måtte han gøre en
glimrende karriere, og det gjorde han. Tyve år gammel rejste han til
udlandet; i tre år studerede han i Leyden, og allerede der gjorde han
sit navn kendt ved at udsende en forbedret udgave af faderens ana
tomiske lærebog. Fra Leyden rejste han til Frankrig og videre til
Italien. Overalt studerede han ivrigt og knyttede forbindelser med
tidens førende videnskabsmænd. 1644 opholdt han sig i Padua og
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Hagestedgaard o. 1860. Efter Richardt og Secher.

skrev der disputats om enhjørningen. Han fik gentagne gange tilbud
om professorater såvel i København som i det fremmede, men først
1647 vendte han hjem og blev straks professor, til en begyndelse i
matematik. Allerede 1648 fik han professoratet i anatomi. På alle
områder stod han snart omstrålet af europæisk ry, og hans navn
kastede glans over Københavns universitet.
Thomas Bartholin publicerede sine opdagelser i digre latinske vær
ker, der fandt vid udbredelse. Udenlandske anatomer angreb ham
ofte hårdt med god grund, da han var stærkt hengiven til praleri og
selvforherligelse, og da han nødig ydede andre sin anerkendelse. Her
hjemme vovede ingen at angribe ham ; han herskede næsten ene
vældigt på universitetet og benyttede sin magt til at besætte talrige
lærerposter med sine slægtninge. Selv blev han hurtigt ked af univer
sitetsgerningen, lagde anatomien på hylden og holdt også op med at
holde forelæsninger. Kun 44 år gammel trak han sig tilbage til sit
otium, og Hagestedgaard blev altså stedet, hvor han nød det. Tilbage
trækningen var ingenlunde ensbetydende med, at han lod magtens
tøjler gå sig af hænde. Han vedblev at være det medicinske fakultets
24 DSH 3
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senior og dekanus og bevarede dermed herredømmet over embeds
besættelserne.
På Hagestedgaard tilbragte Thomas Bartholin nogle lykkelige år
med sit store bibliotek. Fra Hagestedgaard udgik talrige lærde værker,
bl.a. udgav han sin korrespondance med europæiske lærde. Hans
produktion var i øvrigt meget omfattende og mærkelig. Som eksempel
kan nævnes: menneskers og dyrs lysen, hvori han mellem mange an
dre fænomener behandler spørgsmålet helgenglorier.
1570 nedbrændte Hagestedgaard til grunden sammen med præste
gården og 8 bøndergårde; hele Bartholins bibliotek og en mængde
uerstattelige manuskripter gik tabt ved branden. Bartholin var dybt
ulykkelig over branden. Han udgav et latinsk skrift, i hvilket han ud
taler sin store sorg over at have mistet sine bøger og sit herresæde,
hvis ynde næppe blev overgået af noget i hele norden: det beskylles
af havet, har en sund og frisk luft, frugtbare marker, blomstrende
enge, og jorden er alle vegne så fri for skadelige dyr, at der hverken
findes snoge eller rotter; dertil har det gode gårde.
Christian V forsøgte at trøste Bartholin for hans tab; han fik
skattefrihed i tre år og blev udnævnt til kongelig livlæge med en
gage af 600 rdl. årlig, ligesom han fik hjælp med tømmer og andre
materialer til gårdens genopbygning, og gården blev genrejst. I byg
ningen blev indsat en sten med indskriften »Veteris vestigia Troiæ
Th. Bartholin reparavit 1672«.
Thomas Bartholin døde på Hagestedgaard 1680. Hans søn Caspar
Bartholin overtog gården, som da havde 52 tdr. htk. i ager og eng
og 5 tdr. i skovskyld. Dens samlede udsæd var 152 tdr., og der kunne
høstes 145 læs hø. Jorden blev drevet i tre marker. 1682 var dens
besætning 13 heste, 12 køer, 34 stude, 14 stk. ungkvæg, 30 får og 18
grise. Gården blev drevet af en forpagter.
Caspar Bartholin gjorde som faderen en glimrende karriere. Han
blev først undervist på Hagestedgaard, kom siden til København og
blev 15 år gammel student og i en alder af 18 år professor ved det
filosofiske fakultet. Hans udnævnelse til professor frembyder et af de
smukkeste eksempler på den Bartholinske nepotisme. Den unge pro
fessor fik dog lov til at foretage en treårig udenlandsrejse, fra hvilken
han kom hjem med mange kundskaber. 23 år gammel blev han dr.
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Hagestedgaard, set fra nordvest (fot. Bernild).

med. Han passede sine embeder godt, og som 31-årig blev han for
første gang universitetets rektor. Han havde da en betydelig viden
skabelig produktion bag sig, men som så mange videnskabsmænd
dengang følte han sig kaldet af de mere indbringende embeder i ad
ministrationen; 1691 fik han sæde i højesteret, og han sluttede sin
karriere som generalprokurator og deputeret i finanserne.
Caspar Bartholin havde ikke faderens forkærlighed for Hagested
gaard. 1686 solgte han gården til Laurits Jakobsen, der imidlertid ikke
kunne klare landbrugskrisen i 1680’erne, og 1695 måtte Caspar Bar
tholin igen overtage gården, som han skilte sig af med igen ved 1704
at sælge den til Ursula friherreinde v. Putbus.
Ejerskifterne bliver nu hyppige. 1709 køber landsdommeren for
Sjælland, O. Borneman, Nørager, gården på auktion for 25.400 rdl.

24*
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Et par år efter går den over til godssamleren, konferensråd Peder
Benzon, Aastrup. 1715 sælger denne den til sin broder, Lars Benzon
til Sæbygaard. Lars Benzon beholdt Hagestedgaard til 1725, da han
solgte den til den unge assessor i hofretten Willum Worm. Willum
Worm har vundet en omend meget beskeden plads i 18. århundredes
litteraturhistorie. Han skrev som alle poeter dengang versificerede
ansøgninger, højtidelige alexandrinere, barokke hyrdedigte, lettere
digte i fransk stil og endelig satiriske digte. Hagestedgaard har måske
inspireret hans hyrdedigte ; det har i så fald været det udbytte, han fik
af at eje gården, for økonomisk kunne han ikke få den til at bære
sig ; efter et par års forløb måtte han sælge den til Rachel Sophie
Marschalk Fleicher, der allerede 1730 afhændede den til direktør i
generalpostamtet Hans Seidelin.
Hans Seidelin byder et nyt eksempel på en smuk karriere. Han sad
længe som simpel kancellist, først 1689 avancerede han til kommissa
riatsskriver og 10 år efter til krigsbogholder. Den store nordiske Krig
gav ham chancen ; han steg til overkrigskommissær, og der blev han,
til tronskiftet i 1730 åbnede nye muligheder for ham. Nu blev han
direktør for generalpostamtet. 1731 blev han optaget i adelsstanden,
direktør for vaisenhuset og assessor i hofretten. Som så mange andre
borgerlige embedsmænd følte han trang til at manifestere sin vundne
storhed ved besiddelse af jordegods.
Hans søn, konferensråd Hans Seidelin, besad gården efter ham og
overgav den 1748 for 20.000 rdl. til sin svigersøn Hans Diderik
Brinck-Seidelin, der tillige ejede Eriksholm og Holbæk Slot Ladegaard. Fra samme år skriver sig det meste af den nuværende hoved
bygning, som består af tre fløje i ét stokværk af bindingsværk, og
som er sammenbygget med det ældre tårn. 1753 fik Brinck-Seidelin
oprettet et stamhus af sine tre gårde. 1769 erholdt han imidlertid kgl.
tilladelse til at sælge Hagestedgaard. Køberen var Carl Adolf Castenschiold, og købesummen 48.000 rdl. Mens prisen ved de foregående
salg havde vist nedadgående tendenser, ser vi nu en voldsom stigning.
Dette forhold afspejler de ændrede konjunkturer; priserne for land
brugets produkter var nu på vej opad efter lange tiders stagnation og
nedgang. Den nye hovedbygning kan dog også have spillet en rolle
for godsets værdi.
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C. A. Castenschiold besad Hagestedgaard til sin død i 1819. Hans
søn ritmester Christian Ludvig Castenschiold ejede den fra 1819 til
1825. Den næste ejer var Caspar Holten Grevencop-Castenschiold.
Han var officer og førte befalingen i Rendsborg, da oprøret i 1848
brød ud hernede. En søn af ham, Caspar Holten Grevencop-Casten
schiold, overtog gården 1856 og bortsolgte fæstegodset til fæsterne på
meget gunstige vilkår for disse. I hans ejertid fik en videnskabsmand
atter tilknytning til Hagestedgaard, idet hans datter Severine JacoDagligstue o. 1944 (fot. Bernild).
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bine Grevencop-Castenschiold blev gift med museumsdirektør, dr.
phil. J. J. A. Worsaae. Worsaae tilbragte megen tid på Hagestedgaard
og døde her 1885.
Fra 1901 ejedes gården af kammerherre Caspar Holten Jens Peter
G revenkop-Castenskiold, og 1937 gik den over til hans datter baro
nesse A. Lerche, der drev Hagestedgaard med stor indsigt og dygtig
hed, til hun 1953 solgte den til sin datter, fru Esther Hvass. Dens
nuværende tilliggende er 540 tdr. Id. ager, 65 tdr. Id. eng og 118
tdr. Id. skov.
GUNNAR OLSEN

EJERE

BYGNINGER

Indtil 1540 kronen
1540 Johan Friis
Henrik Thott

1555 Munkestensbygning på granit
sokkel, nederste stokværk og
kældre bevaret
1570 Nedbrændt til grunden

1663 Thomas Bartholin

1672 Genopbygget
1686-1715 Forskellige ejere
1715 Lars Benzon
1725 Willum Worm
1727 Rachel Sophie M. Fleicher
1730 Hans Seidelin
1748 H. D. Brinck-Seidelin
1769 C. A. Castenschiold

1748 Trefløjet hovedbygning opført
1862 Tårnet forhøjet med en etage

1953 Esther Hvass

Hørbygaard, set fra sydøst (fot, Bernild).

Hørbygaard
Hørby sogn, Tuse herred, Holbæk amt
Hørbygaard ligger inde på Tuse Næs med den kraftige Bavnehøj bag
sig og med Holbæk Fjord så nær ved, at man på stille dage ser den
spejle sig i vandet. Forhen lå den omgivet af alle Hørbys gårde; nu
er den røde kirke det eneste af den gamle landsby, der har beholdt
det nære naboskab med herregården.
Af Hørbygaards historie i middelalderen kendes ikke stort andet
end en række ejernavne. Ejerforholdene har for Hørbygaard, som for
så mange andre middelaldergårde, været indviklede, idet gården sta
dig, sandsynligvis på grund af arvedelinger havde flere ejere. Det
første navn, vi hører om, som knyttet til gården, er Niels Tuesens, det
er o. 1320. Kirken, der ligger umiddelbart nord for gården, er dog
ældre. 1333 nævnes Peder Nielsen, som sætter en gård i Uglerup i
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pant for 60 mark sølv. 1344 hører vi om Karl Nielsen, der 1358 pant
sætter sit gods i Hørby til Jakob Basse. 1382 sælger Thure Knudsen
(Dyre) sin hovedgård i Hørby, som han selv beboede, samt 1 gård
i Hørby, 4 gårde i Markeslev og 1 gård i Maarsø til sin frænde
Hartvig Bryske af Kragerup. Desuden havde en væbner, Vilhelm,
part i gården ; denne part solgte han til Conrad Moltke. Henning
Moltke til Torbenfeldt havde også gods i Hørby. De to Moltker pant
sætter 1390 deres gods der til Zabel Kerkendorf. To år senere får
denne af sin svigerfader, Lage Nielsen Urne, skøde på Hørby og
Hørby fang. Zabel Kerkendorf mistede sin kone og et barn, hans
søskende arvede ham derfor, en søster Else fik hans andel i Hørbygaard. Hendes mand, Tage Henriksen Reventlow, skøder 1411 denne
del til Roskildebispen Peder Jensen Lodehat, og året efter lykkes det
bispen at opkøbe Dorthea, Tyge Grubbes efterleverske, hendes andel i
Hørbygaard, hun havde fået den af Marine, Bosse Paris’ hustru.
I disse forvirrede ejendomsforhold bringes der orden, da bispen
først har lagt sin mægtige hånd på gården. Han fik dog ikke lov at
beholde den uantastet. 1433 stiller Svend Urian Urne på Sjællands
landsting krav om Hørby og Hørby fang, som han mente sig beret
tiget til, fordi han var beslægtet med Zabel Kerkendorf. Landstinget
afviste imidlertid hans krav. Hørbygaard blev siden hen bestyret af
bispens lensmænd. Om dem er ikke stort andet at melde end deres
navne. 1454 tales der om Niels Bille af Hørby, 1473 og året efter
nævnes Johan Serlin, 1490 og de følgende år Godske Mogensen. Før
1536 havde Mogens Godskesen fået livsbrev på gården, han skulle
i årlig afgift yde
læst 3 pund rug, lige så meget byg og 20 mark
om julen, og han skulle stille med en karl til lands eller til søs, når
han blev tilsagt.
Inddragelse af kirkegodset efter reformationens gennemførelse
medførte, at Hørbygaard kom under kronen. For Mogens Godskesen
fik det dog ingen ubehagelige følger, ganske vist synes hans livsbrev
på gården ikke at være blevet fornyet af kongen ; men til gengæld
blev der udstedt et til hans hustru Katrine Blome. Mogens Godske
sen stod i øvrigt i kongens gunst, hvad der blandt andet viste sig ved
de mange forleninger, han tid efter anden fik. Mellem disse var to
af Sjællands hovedlen Dragsholm og Roskildegaard. Foruden forle376
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Hørbygaard 1865, set fra sydvest. Efter Richardt og Secher.

ningeme havde han stillingen som stiftsbefalingsmand på Sjælland.
De mange hverv bragte ham velstand. 1565 kunne han låne Frederik
II 3000 joachimsdalere. Efter hans død blev Katrine Blome ifølge
livsbrevet siddende på gården. Sønnen Frederik, der var kannik i
Roskilde, har sagtens hjulpet hende med lenets bestyrelse, for 1583
kaldes han lensmand på Hørbygaard. Katrine Blome levede til 1589.
Tre år før hendes død var lenets fremtidige skæbne afgjort, idet Fre
derik II gav Peder Reedtz til Kongsdal livsbrev på det med al dets
tilliggende for sig og sine livsarvinger, at nyde, når Katrine Blome
var afgangen. Hørbygaards tilliggende siges da at være 9 gårde i
Hørby, 2 i Lindebjerg, 4 i Kastrup, 3 i Markeslev, 8 i Udby, 7 i Løsserup, 2 i Bognæs og 4 i Gurede. En betydelig del af Tuse Næs har
altså dengang ligget under gården. Lenet skulle gå i arv i Peder
Reedtz’ slægt; men når den var uddød, skulle det falde tilbage til
kronen. Peder Reedtz, som tillige var lensmand på Saltø Slot, døde
1607, han afløstes af sønnen Frederik Reedtz, som senere blev lens
mand på Vordingborg Slot og tillige rigsråd. Han lod opføre en fløj
af den tidligere hovedbygning i året 1627. Mod sine bønder synes han
at have været temmelig nærgående. En bevaret tingbog fra Tuse
377

HOLBÆK AMT

herred for 1637 melder om adskillige tingsager mellem fogeden på
Hørbygaard på Frederik Reedtz’ vegne og bønderne, selv om han så
langt nær kunne måle sig med sin nabo på Vognserup, Frederik
Parsberg. 1656 overlod han lenet til sin søn Steen Reedtz. Adelens
glanstid var alt forbi, da Steen Reedtz kom til styret, og i hans tid
skulle det yderligere gå tilbage for den både politisk og økonomisk.
Han synes at have været ret stærkt forgældet; for at sikre sin hustru
udkommet indsatte han hende 1682 som arving af Hørbygaard med
bygninger, skov, mark, bondegods, møller, herlighed, kaldsret og alle
andre tilliggender. 1682 døde han. Karen Juel blev siddende ved går
den ; hendes kår var meget ringe. 1684 måtte hun pantsætte en del
bondegods for gammel gæld. Året efter blev der gjort indførsel i en
del af hendes løsøre for en værdi af 1412 rdl., endnu et år, og hun
måtte pantsætte selve hovedgården med Billerup mølle. Endelig 1689
befriede døden hende for flere økonomiske bekymringer. Boet efter
hende har ikke været stort. Arvingerne frasagde alle som en arv og
gæld efter hende. 1690 blev de imidlertid stævnet for en kommission
bestående af Jens Juel og Holger Parsberg. Den var nedsat, fordi
lenet var blevet misbrugt af Steen Reedtz, og meningen var, at den
skulle skaffe Hørbygaard tilbage til kronen. Steen Reedtz’ slægtninge,
der var indstævnet i stort tal, havde ikke væsentlige ting at indvende,
da der på ingen måde var noget at hente efter den forgældede herre
mand. Den 28. juli 1691 dømte kommissionen derfor, at Hørbygaard
tilfaldt kronen som forbrudt len, og dommen bekræftedes senere af
højesteret.
Længe blev gården ikke under kronen. To år efter skænkede Chri
stian V den til admiral Henrik Spån for tro tjeneste, til hovedgården
lå da 44 tdr. htk., og bøndergodset udgjorde 281 tdr. htk.
Henrik Spån havde haft en ret eventyrlig livsbane. Han var født
1634 i Oldendorp i grevskabet Schaumburg. I sin ungdom gik han til
søs, og han foretog adskillige koffardifarter, før han gik ind i den
hollandske marine. Senere kom han i venetiansk tjeneste og deltog i
kampene mod tyrkerne. Atter kom han i hollandsk tjeneste og fore
tog lange færder til de ostindiske farvande. Han blev nu kaptajn og
udkæmpede adskillige kampe mod den kejserlige kinesiske flåde. 1676
fulgtes han med Martin Tromp til Danmark, hvor han fik udnævnelse
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Hørbygaard, set fra vest (fot. Bernild).

til orlogskaptajn. Med stor bravour deltog han i slaget i Køge Bugt,
hvorefter han avancerede til viceadmiral. I de følgende års kampe
spillede han stedse en fremtrædende rolle, og da freden kom, blev
han tilsynsførende på Bremerholm; for en kortere tid var han Hol
mens chef.
Ved Hørbygaard lod han opføre et tårn, for at han stedse kunne
have fjorden for øje; den gamle sømand kunne ikke undvære synet
af vandet. Han døde 1694. Enken Susanne Christine Schønbach be
holdt gården til sin død 1722. En af hendes døtre, Henriette, der var
gift med justitsråd v. Pageisen, overtog Hørbygaard. Deres evner til
at drive gård og gods har sandsynligvis ikke været store, omsider af
stod Henriette godset til kongen mod en årlig pension på 400 rdl.
Endnu en gang blev Hørbygaard benyttet som kongelig gave. Denne
gang tilfaldt den overkammerjunker Volrad August v. d. Lilhe. Hans
fortjenester må have ligget i hans evner som hofmand, for ellers havde
han tilsyneladende ikke udrettet noget som helst. Hans fleste data
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Havestuen 1944 (fot. Bernild).

gælder erhvervelser af ordener og titler, på dette område nåede han
helt til elefantordenen. På sine ældre dage blev han anbragt i stillin
ger, hvor han kunne have gjort gavn. En tid var han direktør for
skuepladsen ; et dårligt repertoire og en tom kasse blev hans resultat
på dette felt. Landvæsenet interesserede ham ikke synderligt, og alle
rede 1748 skilte han sig derfor af med Hørbygaard, som han solgte
til fru Jacoba v. Holten, enke efter Johan Lorentz Carstens, adlet
Castenschiold. Købesummen var 18.250 rdl. Efter Jacoba v. Holtens
død stilledes godset til auktion ; det blev købt af hendes søn Jørgen
Frederik Castenschiold for 26.040 rdl.
J. F. Castenschiold er blandt de ejere, som har betydet mest for
gården. Han var straks klar over, at der trængtes til reformer, hvorfor
han optog et lån på 16.000 rdl. mod 1. prioritet i gård og gods, der
efter lånte han 8000 rdl. af sin søster. En af hans første bedrifter var
at opføre en ny fløj til hovedbygningen.
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På landbrugets område var han en ivrig fremskridtsmand, og han
gik på flere områder videre, end de fleste af hans standsfæller vovede
at gøre det i denne tid. Hørbygaards jorder lå for en del blandet med
bøndernes, desuden hørte til gården Mosemarkegaardens jorder i
Udby sogn, samt en enklave i Tuse sogn. Dette gjorde hoveriet meget
besværligt, og en særdeles omhyggeligt udarbejdet hoveriforretning
fra 1770, hvori der bl. a. bestemtes, at bønderne selv i en række til
fælde skulle møde ved vigtige arbejder, kunne ikke afhjælpe vanske
lighederne. Castenschiold brød derfor overtvært, afskaffede resolut
hoveriet og søgte og fik tilladelse til at foretage mageskifte med fire
bønder, så de tre flyttede til Mosemark og fik gårde på Mosemarks
jord, og den fjerde til Tuse og fik jorden der. De fire bøndergårdes
jord blev derefter lagt til hovmarken, hvis jord i øvrigt helt udskifte
des fra bøndernes, og samlet omkring gården. Senere fortsattes arbej
det med Hørby bys udskiftning, så der til sidst ikke blev andet minde
om byen end kirken. Samtidig arbejdede Castenschiold med stor
kraft på godsets udvidelse. 1807 hedder det, at der siden 1760 er til
købt gods for i alt 26.602 rdl. De samlede tilliggender var 1807 63
tdr. htk. fri hovedgårdstakst og 15 tdr. kontribuerende htk., dertil 7
tdr. skovskyld. Hørby og Asmindrup kirketiender med i alt 67 tdr. htk.
og 402 tdr. bøndergods. Til finansiering af disse indkøb havde Casten
schiold optaget et lån på 50.000 rdl. i Sjællands Stifts gejstlige Enke
kasse mod 1. prioritet, et i Kreditkassen på 6000 rdl. mod 2. prioritet
og et i samme på 10.000 rdl. mod tredie.
Hørbygaard var nu blevet et betydeligt gods, som Jørgen Castenschiolds søn, senere kammerherre Caspar Hol ten G revencop-Castenschiold, havde overtaget i 1813 og ejede til 1854. Den store landbrugs
krise trykkede godset meget hårdt, men det lykkedes at ride stormen af.
Joachim Melchior Grevenkop-Castenskiold og efter ham hans enke
ejede Hørbygaard til 1890, da den blev overtaget af Carl Holten
Grevenkop-Castenskiold. 1861 - 62 var hovedbygningen blevet ned
brudt og genopført. Den nordre fløj, der var opført af J. Fr. Casten
schiold blev nedbrudt og genopført 1900-01, samtidig byggedes et
tårn i hjørnet mellem de to fløje, en østfløj blev helt fjernet. I denne
tid bortsolgtes fæstegodset på gunstige vilkår for fæsterne. C. H. Gre
venkop-Castenskiold døde 1913, hans enke 1925, hvorefter gården

381

HOLBÆK AMT

blev overtaget af overhofjægermesterinde Louise G revenkop-Castenskiold. Efter hendes død 1935 overgik gården til en stiftelse for fami
lien Castenskiold. Den bebos nu af Else Grevenkop-Castenskiold, født
Ahlefeldt-Laurvig, som har taget et socialt arbejde af vidtspændende
karakter op. Her er indrettet en koloni for københavnerbørn, og går
den benyttes tillige som feriehjem for arbejderhustruer.
I de senere år er der foretaget en række om- og nybygninger på
Hørbygaard. 1931 blev der bygget en ny forpagterbolig; siden er
kostald, hestestald og vognport blevet ombygget, og i 1938 blev der
opført en ny bygning til folkeværelser, med Th. Nielsen, København,
som arkitekt. I hovedbygningen findes et kostbart indbo og et godt
bibliotek ; også adskillige værdifulde malerier, bl. a. af Pilo, og Berlinog Sévres-porcelæn har hjemme her. Gårdens tilliggende er nu 600
tdr. Id. ager og eng og 515 tdr. Id. skov; hartkornet er 80 tdr. Ejen
domsskylden er 2.615.200 og skovskylden 408.000 kr.
GUNNAR OLSEN
EJERE

BYGNINGER

0.1314-1411 Forskellige ejere
1411 Peder Jensen Lodehat
1536 Kronen

1693 Henrik Span
1722 Henriette v. Pagelsen
Kronen
1744 V. A. v. d. Lühe
1748 Jacoba v. Holten
1760 J. F. Castenschiold
1813 C. Holten GrevencopCastenschiold

1627 En fløj af hovedbygningen
opført
Et tårn tilføjet

Nordre fløj opført

1861 - 62 Den gamle hovedbygning
nedrevet og en ny bygning
opført
1900-01 Nordfløjen genopbygget,
hjørnetårn opført og østfløj
nedrevet
1938 Domestikbolig opført ved Th.
Nielsen

Vognserup, set fra nordvest (fot. Bernild).

Vognserup
Kundby sogn, Tuse herred, Holbæk amt
Til de talrige hovedgårde, der først træder frem i skriftlige kilder i
14. århundrede, men utvivlsomt er langt ældre, hører også Vognserup
eller Vognstrup. Som så mange andre var den oprindelig en landsby
bo vedgård ; men landsbyen, hvori den lå, er forlængst nedlagt.
Da Vognserup nævnes første gang, i året 1370, ejes den af et med
lem af den ældgamle sjællandske slægt Ravensberg, hvis slægtsnavn
vist nok stammer fra slottet Ravnsborg på Lolland. Manden var Jacob
Nielsen, men udover navnet vides intet om ham, og han har vist ikke
engang været væbner. Senere er gården tilfaldet familien Rud, i hvis
eje den skulle blive i flere slægtled. Den første kendte ejer af denne
slægt, Mikkel Rud, var en anset mand, ridder, hofmester for den unge
Erik af Pommern og indehaver af vigtige len ; men han har holdt til
på sin hovedbesiddelse, Skjoldnæsholm, som han havde tilgiftet sig,
og måske var Vognserup kommen i hans eje på samme måde. Da han
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døde o. 1401, beholdt enken Anna Pedersdatter Jernskæg alle hans
ejendomme. Hun overlevede ham i mange år og har øjensynligt boet
på Vognserup, hvortil hun skriver sig 1418. Hun levede endnu 1432;
men forinden var der i 1429 holdt brødreskifte mellem hende og Mik
kel Ruds tre sønner Jens, Jørgen og Vilhelm om deres fædrene og
mødrene gods, og den yngste af dem, Vilhelm Rud, fik tildelt Vognse
rup og Vognserup fang tillige med 11 gårde spredt i omegnen ; heraf
lå de 6 i selve Kundby sogn. Ejendommens godstilliggende har følge
lig ikke været særlig imponerende, sammenlignet med så mange andre
middelalderlige hovedgårdes, og det er betegnende for dens rang, at
endnu ingen mølle fulgte med. Vilhelm Rud har siddet her som be
skeden væbner og synes ikke at have gjort sig særlig bemærket, lige
så lidt som de nærmest følgende ejere, der — søn efter fader — sad
inde med Vognserup. Det har været jævne folk, der ikke blandede sig
stærkt i politik og offentlige anliggender, men passede deres eget.
Således Vilhelms søn Peder Rud, der levede til ind i begyndelsen af
16. århundrede, og dennes søn Hans Rud.
Det er imidlertid et spørgsmål, om disse mænd altid har været ene
ejere ; thi der nævnes også andre besiddere i denne periode. 1437 er
Otto Foss eller Ræv, en mand af gammel sjællandsk adel, ejer eller
vel rettere medejer af gården, og 10 år efter omtales Erik Jensen Dyre
som ejer. Derimod synes Peder Rud, der sad inde med Vognserup i
16. århundredes 1. halvdel, at have været eneejer. Men heller ikke
han hævede Vognserupgrenen af Rudernes slægt ud over det almin
delige ; han var oven i købet en slet husholder og døde dybt forgældet
1559. Hans enke Grete Bryske var en energisk repræsentant for en
energisk slægt og beholdt ejendommen. Som et ydre tegn på hendes
vilje til at holde gård og gods på fode tog hun med iver fat på en
ombygning af borggården. Fra tidligere tid stod der en portlænge
vesten i gården, »et stort hus« og sikkert Rudernes gamle våningshus.
En samtidig beretning fortæller, at da fruens mand døde, »kunde det
ikke staa til nogen Gavn, eftersom det var ondt, baade med Hensyn
til Tømmeret og til Stenene ; men i hendes Tid var der sat et godt
Hus igen«. Dette »gode« hus er den nuværende hovedbygning på
Vognserup, et anseligt langt hus, grundmuret, med tøndehvælvet kæl
der og to stokværk og med hvælvet portgennemkørsel. Den sydlige
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VOGNSERUP

Vogneserup 1866. Efter Richardt og Secher.

del har mod vest ud mod ladegården et fremspringende parti, hvis
betydning er noget dunkel; hele huset er blevet overordentlig stærkt
ombygget i senere tider, både ind- og udvendig; men adskilligt tyder
på, at dets sydlige parti har haft en særlig bestemmelse, og måske har
traditionen ret, når den fortæller, at der her i sin tid har været kapel.
Grete Bryskes nye våningshus er for øvrigt ganske enkelt holdt;
mest bemærkelsesværdig er andet stokværks pyntelige udkragning
over en rundbuefrise, et motiv, der særlig har været yndet på Grete
Bryskes fødeø Fyn og muligvis tyder på, at en fynsk bygmester har
været virksom på Vognserup. Men i al sin nøgternhed er det lange,
stærke hus med de røde mure over den høje granitklædte kælder af
en vis djærv virkning, og de senere, regelmæssigt anbragte, store hvid
malede vinduer giver den nu et vist præg af fornem stilfuldhed. Men
borggårdsanlægget som helhed har altid været uklart. Det store sten
hus har haft bindingsværkslænger til naboer, og allerede Grete Bryske
»satte« et andet nyt hus sønden i borggården, sikkert den bindings
værkslænge, der endnu stod o. 1850. Men hendes byggeforetagender
har kostet. Eskildstrup skove og andre skove, hendes afdøde mand
havde forlenet hende med, var blevet forhugget, og Vognserup selv
25 DSH 3
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har ikke kunnet holde til udgifterne. Gård, gods og mølle kom i for
fald, og arvingerne, de to brødre Anders og Vilhelm Dresselbjerg,
rejste 1574 i den anledning trætte med Grete Bryske, uden at udfaldet
af den påbudte besigtigelse dog kendes. Stridbar og mandhaftig, som
hun var, kom hun i trætte også med sin broder Jørgen. Det gik så
vidt, at hun fangede ham og indespærrede ham på Vognserup.
Da fru Grete døde 1575, kom Vognserup gennem Peder Ruds søster
Johanne, gift med Niels Andersen Dresselbjerg, til ægteparrets søn
Anders Dresselbjerg — atter en mand af gammel sjællandsk adel, hvis
slægtsnavn stammer fra landsbyen Dresselbjerg i Løve herred. Anders
Dresselbjerg var en fremtrædende mand. Han var født 1543, havde
studeret ved fremmede universiteter og var 1572 gået ind i admini
strationen som sekretær i kancelliet. 1578 var han herfra gået ud til
landsdommerembedet, som han fratrådte 1590 for siden at overtage
store og vigtige len. Efter sin første hustru Mette Grubbes død efter
3 års ægteskab 1587 havde han 1594 ægtet Karen Skinkel, der over
levede ham. Selv døde han 1613 og blev begravet i sin sognekirke.
Gården gik derfor over til broderen Vilhelm Dresselbjerg til Vin
dinge i Sjælland og Hjulerød i Skåne. Hans løbebane kom i visse
måder til at minde om broderens, idet også han gik ind i kancelliet,
og senere blev landsdommer i Sjælland. Men hans embedsbane blev
brat afbrudt. Han måtte rømme riget, vist nok fordi han havde dræbt
en af sine egne tjenere, og om han nogensinde kom tilbage, er uvist,
1620 døde han og tog navn og skjold med sig i graven.
Atter gik Vognserup til en ny slægt, idet broderdatteren Mette
Dresselbjerg bragte den til sin mand Frederik Parsberg, som også var
ejer af Knabstrup og Bjergbygaard. Men han boede på Vognserup,
og endnu ses i engene og i Dyrehaven spor af den vej, han anlagde
herfra til Knabstrup. Sagnet fortæller, at han ved denne vej havde en
elskerinde boende i »lysthuset«. For øvrigt var han en godlidende
mand. Lægen Otto Sperling, der selv havde sin gang på Vognserup
og har givet os mange fornøjelige træk af livet på egnens herregårde
med den evindelige pokulering, fortæller bl. a. om Frederik Parsberg,
hvordan han havde et universallægemiddel, hvormed han kurerede på
både bønder, heste og køer. Han døde 1653, men overlevedes af sin
anden hustru Sofie Kaas, der blev boende på gården til sin død 1662.
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Herreværelse o. 1944. (Fot. B er nild).

Ejendommen gik derefter over til sønnen Jørgen Parsberg, der på det
tidspunkt var på studierejse i udlandet med sin præceptor Niels An
dersen Vandstad og opholdt sig i Venedig, da dødsbudskabet langt
om længe, først i 1663, nåede ham, hvorefter han straks vendte til
bage og overtog gård og gods. I modsætning til faderen tog han fast
ophold på Knabstrup og administrerede herfra, som en nådig og vel
villig herre, sine ejendomme. Senere solgte han begge gårde. Vognserup afhændedes 1672 til statholderen Niels Trolles enke, fru Helle
Rosenkrantz til Gaunø, der ejede den i 8 år, og om hvem en smukt
udhugget våbentavle over porten med hendes og hendes afdøde mands
navne endnu minder.
Vognserup skulle imidlertid nu komme ud for højst ustabile ejer
forhold ; den gik fra hånd til hånd og fra slægt til slægt, og længe
varede det ikke, før også borgerlige ejere holdt deres indtog på går25*
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den. Den solgtes først til daværende etatsråd, senere gehejmeråd Tage
Thott, (født 1648) mod Eriksholm i Skåne ; men han ejede kun Vognserup i kort tid. Først i svensk, siden i dansk statstjeneste levede han
et liv, rigt på mærkelige omskiftelser. Af de ejendomme, han kom til
at besidde i Danmark, var Tureby holm den, hvor han følte sig mest
hjemme, og her døde han 1707. Vognserup afhændede han 1686 for
18.000 rdl. til assessor i kommercekollegiet Chr. Simonsen, der igen
to år efter solgte den til proviantskriver Jens Hellegaard. Denne mand
beholdt den, så længe han levede, og trods de dårlige tider for land
bruget i begyndelsen af 18. århundrede kunne hans arvinger dog 1721
overlade Vognserup for 43.000 rdl. til sønnen Adam Levin Helle
gaard, der ligeledes beholdt gården, så længe han levede, og hvis enke
Charlotte West 1742 solgte den til sin søstersøn Søren West Lindberg
for ca. 40.000 rdl. kurant. Ved denne lejlighed opgaves hovedgårds
taksten til godt 78 tdr. htk. ager og eng og godt 4 tdr. skov. Det sam
lede hartkorn opgives 5 år senere til godt 483 tdr. Efter få års forløb

Indskrifttavle
over porten
med Niels
Trolles og
Helle Rosenkrantz* navne
og våbener
(fot. Bernild).

388

VOGNSERUP

Malkepladsen ved Vognserup. Maleri af J. Th. Lundbye 1847 på Statens Museum
for Kunst.

skilte Lindberg sig igen af med Vognserup og solgte den 1747 for
samme sum til regimentskvartermester ved den kgl. garde til hest,
kancelliråd Jørgen Thomsen, der atter 3 år efter (1750) solgte den —
stadig for 40.000 rdl. — til gehejmeråd Severin Løvenskiold til Birk
holm og Aggersvold (tidligere Markegaard).
Severin Løvenskiold var en af tidens foregangsmænd på landbru
gets område og skal mindes som en overordentlig klog og human
godsejer; han tog straks med megen energi fat på at forbedre ejen
dommen, hvad den nok kunne trænge til. Ladegården blev ombygget
i tre teglhængte bindingsværkslænger, og driften blev lagt om. Går
dens oprindelig 4 marker blev nu inddelt i 9 og indhegnet af dobbelte
grøfter og levende hegn. Hver mark var på 50 tdr. »Rugland«, de 4
brugtes, medens de fem lå i hvile. Senere hen gik Løvenskiold i gang
med også at udskifte fæstejorden. Allerede 1760 omgikkes han med
planer om at forene Vognserup med Birkholm, idet en del af Vogn389
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serups bøndergods lå filtret ind i Birkholms, og 1766 oprettede han
da af begge hovedgårde et stamhus under navnet Løvenborg, omfat
tende i alt 1392 tdr. htk. Senere (1773) erigeredes stamhuset til baroni;
Vognserups skæbne og vilkår er følgelig fra 1766 af nøje knyttet til
Løvenborgs. De store forbedringer i begge hovedgårdes — og altså
også Vognserups — drift fortsattes af baron Michael Herman Løven
skiold, og den holstenske agerdyrkningsmåde blev efterhånden helt
gennemført, samtidig med at udskiftningen af bøndergodset tog for
øget fart. Allerede 1802 var alt bøndergodset udskiftet, ligesom hove
riet delvis var blevet eftergivet. Selve hovedgården blev 1844 sat til
godt 95 tdr. htk. ager og eng og 2 tdr. htk. i skovskyld. Efter 1862 er
så godt som alt bøndergodset frasolgt.
I 1921 overgik baroniet Løvenborg i henhold til lensafløsningsloven
af 1919 til fri ejendom for besidderen, hofjægermester, lensbaron
Carl Oscar Herman Leopoldus Løvenskiold. Fra Vognserup blev der
1922 afgivet jord til oprettelse af 13 selvstændige husmandsbrug og
til 3 tillægsparceller, 208 tdr. Id. til en værdi af 132.000 kr. Samtidig
skiftede Vognserup ejer, idet gården købtes af godsejer Simon Groth
Teisen i oktober 1921 ; han havde hidtil i 7 år været forpagter på
Vognserup. Nu blev hovedbygningen ved arkitekterne Bendixen og
Klein underkastet en større indvendig restaurering og modernisering.
Efter godsejer Groth Teisens død i 1939 beholdt fru Karen Groth
Teisen gården indtil 1962, da hun overdrog den til sin søn, cand.jur.
Christian Groth Teisen. Tilliggendet er 450 tdr. Id. ager, 150 tdr. Id.
eng og mose samt 50 tdr. Id. skov og park.
VILH. LORENZEN
EJERE

BYGNINGER
En portlænge

1370 Jacob Nielsen (Ravensberg)
ca. 1400 Mikkel Rud
1559 Grete Bryske

1575 Anders Dresselbjerg
1620 Frederik Parsberg
1672 Helle Rosenkrantz
1680-1750 Forskellige ejere
1750 Severin Løvenskiold
1921 S. Groth Teisen

1559 - 75 Nuværende hovedbygning
opført

Ladegården ombygget
Hovedbygning restaureret og
moderniseret ved Bendixen og
Klein

Gislingegaard, set fra gården (fot. Bernild).

Gislingegaard
Gislinge sogn, Tuse herred, Holbæk amt

Gislingegaard ligger en halv snes kilometer vest for Holbæk. Går
dens historie rækker ikke langt tilbage. Gislinge har sandsynligvis
i middelalderen ligesom de fleste andre landsbyer haft en lille væb
nergård mellem sine gårde, men den forsvandt, før den nåede at få
sit navn indskrevet i historiens annaler. Navnet på gården Børretofte i Gislinge bys sydøstre udkant, på hvis marker der skal være
fundet fundamenter, hentyder måske hertil. Bønderne var vel fæ
stere, men kun få af dem var så uheldige at ligge under de nærmeste
hovedgårde Vognserup, Løvenborg og Hagestedgaard. De fleste gårde
var strøgods, nogle lå tid efter anden under kronen, andre under
kommunitetet, og næsten alle kunne glæde sig over strøgodsbøndernes
store fordel, friheden for avlingshoveriet. De skulle blot svare den
engang fastsatte landgilde, når det var gjort, var de i det store og hele
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deres egne herrer. Gårdene var store, efter matriklen 1688 havde de
i gennemsnit ca. 9 tdr. htk.
Men Gislinge skulle ikke i længden spares for besværet med en
hovedgård. I årene efter 1720 lykkedes det kammerråd Benzon til
Aggersvold m. m. at samle en anselig godsmængde i landsbyerne vest
for Holbæk. Peder Benzon var søn af generalprokurør Niels Benzon
til Aastrup. Allerede denne havde lagt en stærk hang til at samle
jordegods for dagen; denne skulle yderligere gøre sig gældende hos
hans sønner, og blandt disse blev Peder Benzon igen den største gods
samler. Men det at købe herregårde og samle strøgods kunne ikke i
længden tilfredsstille manden, han åbenbarede også ligefrem en mani
for at oprette herregårde. Hans motiver til denne idræt lader sig
vanskelig gennemskue, for det skete på en tid, da herregårdene så
langt fra var guldgruber, men tværtimod viste en beklagelig tilbøje
lighed til at udpine bøndergodset og alligevel, ligesom Faraos magre
køer i sin tid, selv blive ved at være lige magre. En væsentlig grund
for ham synes at have været den at få sit navn foreviget ved at fæste
det til gårdene. Benzonsdal, Benzonseje og Benzonslund blev frug
terne af disse bestræbelser; men da han den 8. april 1730 fik kongelig
bevilling til at oprette en hovedgård i Gislinge af nedlagte bønder
gårde, svigtede hans opfindsomhed på dette punkt ham ganske, går
den måtte nøjes med det gemene navn, Gislingegaard.
Det var ingen stor gård, Peder Benzon fik oprettet her. De i Gis
linge tilliggende jorder udgjorde kun ca. 16 tdr. htk., hvad der svarede
til to bøndergårdes jord. For at gøre det lidt større lagde han 4 tdr.
htk. til fra Dønnerup by, som han havde fået lov til helt at nedbryde
for at oprette Benzonslund (nuværende Dønnerup). De 20 tdr. htk.,
han herved nåede op på, var ham heller ikke nok, han fik da bøn
derne overtalt til yderligere at overlade sig 15 tdr. htk. mod at de fik
en afkortning i deres landgilde. Gårdens marker vedblev indtil videre
at ligge i fællig med bøndernes jorder. Den første Gislingegaard blev
bygget lige syd for Gislinge by.
Vi har desværre ingen muligheder for at kunne konstatere, hvilke
forandringer i de Gislinge bønders tilværelse gårdens oprettelse af
stedkom, kun så meget er vist, at de nu fik hoveriets plage at føle.
Peder Benzon døde 1735, forhåbentlig mæt af dage såvel som af
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jordegods. Efter hans død blev Gislingegaarden stillet til auktion, og
i den anledning oplyses det, at dens tilliggender er 19 gårde og 18
huse i Gislinge, 6 gårde og 6 huse i Kundby, 1 gård og 2 huse i Udby,
1 gård og 1 hus i Kidserup, 2 gårde og 2 huse i Uglerup og 2 huse i
Allerup med tilsammen 254 tdr. htk. Jordebogsafgifterne var 153 rdL
3 mk., 15 tdr. rug, 114 tdr. byg, 32 tdr. havre samt lam, gæs og høns.
Ved auktionen købtes gården af amtsforvalter Jacob Jørgensen.
Købesummen skal kun have været 3700 rdl. Selvom købet fandt sted
i en af landbrugets værste depressionsperioder, forekommer summen
alligevel meget lav. Der er imidlertid ingen tvivl om, at landgilde
ydelserne var såre beskedne, og da gårdens drift, eftersom jorderne
lå sammen med bøndernes, næppe har været på højde med tidens
almindelige — og ingenlunde højtstående — hovedgårdsafgift, kan
disse omstændigheder sammenlagt måske forklare dens ringe pris.
Jacob Jørgensen døde 1739, og gård og gods blev derefter påny
stillet til auktion. Dens ny ejer blev kancelliråd H. J. Jacobsen Hvalsøe. 1747 brændte laden og kostalden. Dermed blev Hvalsøe ked af
den, han solgte gården med dens ruiner til Claus Buch, som lod de
nedbrændte huse genopbygge. Han døde kort efter, og hans enke
besad en tid gården, hvorefter den blev overtaget af sønnen Albert
Philip Buch. Han fik ord for at have forbedret både gård og gods
meget; men da han var af svageligt helbred, måtte han 1757 sælge
gården til den københavnske brygger O. Mandix.
Efter Mandix’ død 1768 ejedes gården en kort tid af Frederik Carl
Christian v. Støcken, som 1770 solgte den til justitsråd Erik Switzer.
Denne var søn af Claus Erichsen Switzer, som havde ejet Juellingsholm og efterladt sig et godt eftermæle som en human og fremsynet
godsejer, der havde været foregangsmand i landboreformerne. Søn
nen havde tydeligt nok til hensigt at træde i faderens fodspor. Hvor
ledes forholdene var ved hans tiltræden, fortæller en indberetning fra
1771. Efter denne havde Gislingegaarden da et samlet tilliggende på
45 tdr. htk. og en udsæd på 256 tdr. Markerne lå endnu i fællig med
bøndernes og dyrkedes med trevangsbrug. Høavlen var vurderet til
470 læs årlig. Til gården lå 30 bøndergårde med i alt 247 tdr. htk., 24
af disse gjorde hoveri. De 15 tdr. htk. af gårdens tilliggender hørte
dog endnu til Gislingebønderne, som svarede skatterne af dem, men til
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gengæld havde fået et afslag i landgilden på 2 tdr. byg og 1 td. havre
hver. Hoveriet var for hver bonde fastsat til 57 køre- eller spanddage
og 120 gangdage. Jorden siges at være sid og leragtig, den må derfor
sås sildig, og høsten bliver af den grund også sildig, hvad der kan
forårsage stor skade. Jorderne ved stranden beskrives som sandige.
Markerne er i øvrigt gode til byg, men kun ringe til rug.
Switzer søgte hurtigst muligt at få jorderne udskiftet af fælles
skabet, og da det var gjort, inddelte han dem til en 9 marks kobbel
drift med 4 års brug og 5 års hvile. Derved blev der mere græsning
end tidligere, så hollænderiet kunne udvides betydeligt; til samme
formål tjente også, at høavlen blev udvidet ved vandløbs gravning.
Dette hentyder rimeligvis til en udgravning af den lille Gislinge Å,
så de syd for gården liggende enge kunne afvandes. Hans bestræb
elser for at forbedre gården blev utvivlsomt i nogen grad hæmmet af
den ulykke, der indtraf 1773. Natten mellem 22. og 23. september
nedbrændte nemlig alle gårdens udbygninger påny, og ved branden
gik hele gårdens avl og en stor del af dens redskaber tabt. Det siges,
at denne var den fjerde ildsvåde, som ramte gården, selvom der kun
foreligger efterretninger om to tidligere. Efter denne brand blev går
den flyttet til den nuværende plads syd for landevejen, hvor den kom
til at ligge midt i sine marker.
Trods Switzers fortjenstfulde anstrengelser blev Gislingegaard dog
ikke noget egentligt mønsterbrug. Dette fremgår med stor tydelighed
af nogle indberetninger om høsten fra 1784 - 85. 1784 meddeles først
i september, at der endnu ikke er indhøstet ved gården, men at rugen
forventes at ville give 4 - 5 fold, byg og havre 6 - 7 fold. 1785 anses
høsten for middelmådig undtagen rugen, der betegnes som helt dårlig ;
den ventes kun at ville give 2 - 3 fold hos bønderne, 3 - 4 på hoved
gården, byg og havre anslås til 5 - 6 fold.
1794 solgte Switzer gården til Johannes Frisenborg for 57.000 rdl.
De stigende konjunkturer og forbedringerne i landbruget gjorde, at
gårdens pris stadig kunne stige. 1805 gav dr. Lund og forvalter Klem
96.500 rdl. for den. De købte den åbenbart på spekulation, og speku
lationen blev vellykket. Allerede året efter kunne de sælge den til
kaptajn Astrup for 120.000 rdl. Trods de stærkt stigende priser var
prioriteringen ikke særlig voldsom. 24.000 rdl. var lånt i krigskassen
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mod 1. prioritet, 3000 rdl. i Den almindelige Enkekasse. Switzer havde
ladet 16.265 rdl. stå i gården mod prioritet efter 50.000, og endelig
havde en kaptajn Petersen 4000 rdl. mod prioritet efter 66.000
stående i den.
1809 købte Simon Groth Clausen godset for 150.000 rdl., og han
beholdt det. Han oprettede et fattighus i Gislinge. 1828 overtoges
gård og gods af hans søn for 49.000 rdl. Prisfaldet var anseligt, men
det svarede så nogenlunde til det almindelige prisfald på landejen
domme, som den store landbrugskrise førte med sig. 1843 var den
imidlertid atter kommet i pris, idet baron Herman Frederik Løvenskiold købte den for 155.000 rdl. Han ejede den i 30 år til 1870. I
denne tid begyndte salget af fæstegods til selveje. Gården var den
hele tid bortforpagtet, en lang tid til forpagter Adolf Sneil. Arealet
udgjorde da 360 tdr. Id. ved gården og desuden Lundegaardsmarken
med 95 tdr. Id. Jorden blev dyrket med 10-årig rotationsperiode,
Lundegaardsmarken dog i en 6-årig. Den årlige afgift var i årene
1854- 59 2000 rdl. årlig, 1859 -64 2200 rdl. årlig.
Luftfotografi af Gislingegaard.
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V. T. Pienge, som købte gården 1873 for 270.000 kr., lod samme
år en ny hovedbygning opføre som en enetages bygning i gotisk stil
med kamgavle. Hans søn overtog den 1884 for 430.000 kr., men land
brugskrisen i firserne var mere, end han kunne klare. 1896 blev går
den stillet til tvangsauktion, og købt af dr. Victor Ræder, som samme
år solgte den for 330.000 til forpagter J, F. Lagoni. Dens tilliggende
var nu 62 tdr. htk. 1899 købte forpagter J. Johannesen den for
430.000. Han nåede i 1912 at få 490.000 kr. for den af forpagter F.
Ingerslev, som 1915 solgte den til Sjællands og Fyns Udstyknings
forening for 500.000 kr. Denne frasolgte 9 parceller på ca. 170 tdr. Id.
til selvstændige brug. Resten købtes af proprietær Christoffersen, som
1915 solgte den til gårdejer C. J. Pedersen for 445.000 kr. Denne fik
1918 525.000 kr. for den af direktør Heinrich Hansen, som 1929
solgte den til godsejer C. Udsen for 625.000 kr. 1937 købtes gården
for ca. 500.000 kr. af godsejer H. Omøe, der 1939 solgte den til dens
nuværende ejer godsejer K. Jornil.
Siden da er forskellige ældre bygninger nedrevet, og de øvrige er
sat i god stand såvel udvendig som indvendig. Desuden er der gen
nemført en hovedreparation af hovedbygningen, og interiøret er ble
vet komplet istandsat og moderniseret, bl. a. er der indrettet en meget
smuk Louis Seize salon, som den nuværende ejer har medbragt fra
Frankrig. Haven og parkanlægget er desuden blevet omlagt til en
engelsk parkhave under ledelse af anlægsgartner Grøn, Holbæk.
Gårdens nuværende størrelse er 418 tdr. Id., dens ejendomsværdi
1.312.500 kr.
GUNNAR OLSEN
EJERE

1730 Peder Benzon
1735 Jacob Jørgensen
1740 H. J. Jacobsen Hvalsøe
1747 - 70 Forskellige ejere
1770 Erik Switzer
1794-1809 Forskellige ejere
1809 S. Groth Clausen
1843 H. Fr. Løvenskiold
1873 V.T. Pienge

1884- 1939 Forskellige ejere
1939 K. Jornil

BYGNINGER

1873 Nuværende hovedbygning
opført

Restaurering og modernisering

Brattingsborg, set fra sydøst (fot. Københavns Foto-Service).

Brattingsborg
Tranebjerg sogn, Samsø herred, Holbæk amt

Der er få danske herresæder, der i folkets fantasi havde så strålende
en glorie, som hovedsædet for grevskabet Samsøe, Brattingsborg.
Allerede øens navn er fuldt af minder. Enhver dansk kender folke
visen om den onde dronning Bengerd, som årle før dag kræver sin
morgengave, et overdrevent og hoffærdigt ønske: Samsø og en krone
af hver mø. De fleste husker, når de hører øens navn, at dertil hen
lagde sagaerne skuepladsen for Hjalmars og Ørvarodds kamp mod
Angantyr og hans tolv brødre; hvilke romantiske forestillinger er
ikke knyttede til folkevisens strålende Brattingsborg.
Historieforskningen ser mindre poetisk på de traditionelle minder,
på folkeviser og sagaer. Man har betvivlet, at Ørvarodd virkelig
kunne bringe Hjalmars lig fra Samsø til Upsala og har derfor gættet
på talrige andre lokaliteter som pladsen for den berømte holmgang,
og man har benægtet, at Brattingsborg var navnet på kongsgården
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på Samsø ; det er først Erasmus Lætus, der på Frederik H’s tid
knytter de to navne sammen. Men hvilken rolle spiller vel de lærdes
tvivl, når talen er om romantisk betonede almenforestillinger; urok
keligt står det fast, at Samsø fra arilds tid har været betragtet som
en af juvelerne i Danmarks krone.
På de tider, hvor sejladsen gennem bælter og Kattegat var den be
kvemmeste færdselsvej mellem rigets provinser, blev Samsø et af de
centrale knudepunkter. Her holdt Valdemareme herredag, her hylde
des Valdemar den Unge, og mærkeligt nok er netop et af de få breve
med Bengerds underskrift, som er bevarede, udstedt på kongsgården
på Samsø, nemlig da Valdemar Sejr 1216 skænkede Tunø til Aarhus
domkirke. Værdifuld som besiddelse, blev øen under de følgende
svage konger et efterstræbt pant blandt stormændene og nabofyr
sterne ; flere af de fra Ingemanns romaner kendte hertuger og grever
havde Samsø inde ; da deres magt brødes, gik pantet over til Aarhusbispen. Dronning Margrethe bragte det tilbage til kronen ; senere
henlagdes øen med Kalundborg len til underhold for den fangne kong
Christiern II.
Alt dette viser, hvilken herlig besiddelse Samsø gennem århundre
der regnedes for. Dens indehaver havde jo her en fortræffelig vildt
bane ; endnu i Christian V’s tid synger Thomas Kingo derom:
For Østen Syllemark en liden Skow opstikker
sin Olden-kroned Top, og Skyens Fugter drikker.
Den brikke-rumped RAA hun føyter der omkring,
Hiert-kipped HARE der giør sine spoor og spring.
Den Lure MIKKEL-REF sig véd at undergrafve
og Bondens Gaase-been saa hemmelig at gnafve.
Der sees hin stolte ØRN, og Røfver-arted HØG
Siar Vinger i hin Løv- og Greene-fulde Bøg.

En besiddelses herlighed er dog ikke betinget af jagten alene. Øen
frembød også andre goder, f. eks. det, at al jorden derovre var i kon
gens eje. Beboerne besad kun deres huse eller gårde med toft og kål
gård ; markerne måtte de fæste af kongen, og det bragte ham en sik
ker og god indtægt år for år. I Brattingsborgs have ligger et lille
voldsted, »Blafferholm« eller »Barfredsholm«. Efter sagnet drog fru
erne fra Vesborg hertil for at ligge i barselsseng, men ellers kendes
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Brattingsborg, set fra nordvest (fol. Thomas Pedersen).

intet til dets historie. Det danner en fire- eller femkantet ø over en
smal, vandfyldt ringgrav, der er oprenset i nyere tid og måske ikke
helt har bevaret sin oprindelige form. På voldstedet, som kun hæver
sig ca. 2 m over graven, er aldrig fundet bygningsrester.
Da freden i København 1660 gav Danmark Bornholm tilbage, blev
det bestemt, at Sverige skulle have sin erstatning derfor i jordegods
i Skåne. Blandt de herremænd, som afstod kongen deres ejendomme
til dette brug, var også rigens hofmester hr. Joachim Gersdorff; til
vederlag fik han udlagt Samsø og Aakier gods i Jylland. Da han selv
døde kort efter freden, blev det hans arvinger, som tilendebragte
handelen, og 31. juli 1661 fik de tilskødet Samsø med tilliggende øer,
samt konge- og kirketienden af de fem kirker, hvortil snart kom bir
keret og kaldsret til kirkerne; tienden beregnet til 6775 rdl., jurisdik
tionen til 2000 rdl. Hovedgården på Samsø, Søllemarksgaard, blev
beregnet til 42% td. htk., bøndergodset til 1052 tdr. Ved skiftet og
ved udkøbning af medarvinger kom øen i hans datter Magdalene
Sybille Gersdorffs besiddelse. Hun var gift med general Jørgen Bielke
og er mest kendt som en af Griffenfelds veninder.
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Griffenfelds grevskab lå i Norge; men han havde åbenbart også
i sinde at anlægge den betydelige formue, som hans embede indbragte
ham, i dansk jordegods. Først købte han Aakier af de Gersdorffske
arvinger for 32.000 rdl., og kort derefter fra Jørgen Bielke Samsø
mod at afstå det nyerhvervede Aakier og yderligere betale 23.000 rdl.
Den kgl. stadfæstelse på overtagelsen opnåede han 25. april 1674.
Det var ikke alene som en pengeanbringelse, at Griffenfeld erhver
vede øen; han, som var en skarp og hurtig tænker, men også meget
af en drømmer, forstod helt vel den tyngde, som ligger i minderige
navne. Som besidder af det sagnomsvævede Samsø lagde han atter
en alen til sin vækst i folkets øjne. Med et lykkeligt greb forstod han
at kalde fortiden til live, da han antog titlen »Herre til Brattingsborg
og til Visborg«, de to mytiske borge, hvis ruiner endnu kunne påvises ;
ja han overførte endog til Søllemarksgaarden navnet Brattingsborg,
skønt dette navn må have betegnet kongsgården ved Tranebjerg.
Om Griffenfelds forhold til sin besiddelse ved man kun lidt; han
havde planlagt at bygge sig et slot derovre, og materialer dertil blev
indkøbt, men hans fald forhindrede udførelsen. Et par sølvkalke med
hans våben, omgivet af elefantordenen, blev 1945 tilbagegivet Trane
bjerg og Besser kirker. De var stjålet 1851, men blev ca. et halvt
århundrede senere fundet ved jordarbejder og givet tilbage til kirke
ejeren, der i mellemtiden havde skænket kirkerne nye kalke.
Griffenfelds regnskaber giver et indblik i landboforholdene på
Samsø i hans tid. På hovedgården høstedes på en udsæd af 25^ tdr.
rug 116 tdr. og 143^ tdr. byg næsten 419 tdr.; desuden på 17 tdr.
ær-ter 90 tdr.; det er for nutiden et pauvert, men efter datidens måle
stok et helt godt resultat. Byg og ærter stod da i højst 2 daler tønden,
rug i 9 mark. Jordebogen indbragte 1170 rdl., 1041 tdr. byg og 2%
pund havre; standsvendenes arbejdspenge, en slags hoveriafløsning,
87 daler, opimod 2 daler pr. husmand; sognetienderne 938 tdr. byg ;
græspenge for øen Hjortholm og for Brattingsborg skov 188 rdl.;
indfæstning og sagefald 542^ rdl.; ålegårdstilladelse 9 rdl. På Brat
tingsborg dreves et øksne-federi på opimod 120 øksne, der vel kunne
indbringe i alt et par hundrede rdl. årlig. Bruttoindtægten bliver såle
des en ca. 7000 rdl., men når udgifterne fradrages, bliver nettoudbyttet
ikke stort højere end 3 - 4000 rdl., men det forrentede jo købesummen.
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Brattingsborg o. 1880 med de gamle bygninger.

Griffenfeld faldt på grund af sine forseelser mod kongen. Efter
det præcedens, som under Frederik III var skabt ved Kaj Lykkes
dom, hjemfaldt hans gods til kronen, hvilket toges i strengeste for
stand som kongen personlig. Pengene indbetaltes i kongens eget kam
mer, og ejendommene forbeholdt kongen sig at disponere over. Den
1. juli 1676 skænkede han Samsø til fru Sophie Amalie Moth, der var
moder til kongens naturlige børn. Halvandet år derefter, den 31.
december 1677, bragte kongen hende en kærkommen nytårsgave;
»hun ophøjedes udi Herrestanden og til Grevelig Ære og Værdighed«,
og samtidig oprettedes øen »saasom et Voris Rigis immediat og fri
Grefskab under Titul og Nafn af det Grefskab Samsøe«, hvormed
hun og hendes børn evindeligen belenes. Klokker i Samsø kirker,
som er støbte med hendes navnetræk, bevarer endnu mindet om
hende på øen.
Grevinden af Samsøs ældste søn Christian Gyldenløve, den unge
helt, som havde deltaget i flere slag, end han talte år, bortreves af
kopper, da han endnu ikke var tredive år gammel. Da grevinden
1719 afgik ved døden, fulgte hendes sønnesøn grev Christian Danne26 DSH 3
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skiold-Samsøe hende som lensbesidder ; han var embedsmand i flå
dens styrelse, men har særlig gjort sit navn bekendt som samler af
bøger, af mønter, kunstsager og antikviteter; en alt for hastig død
bortrev denne fintdannede, bogligt og kunstnerisk interesserede unge
mand i 1728, da han kun var 25 år gammel.
Hans ældste søn Frederik Christian (I) Danneskiold-Samsøe var
da 5 år gammel; moderen var allerede tidligere død; det blev da
farbroderen grev Frederik Danneskiold-Samsøe til Marselisborg, ad
miralen, der har indlagt sig ry for sin styrelse af flådens affærer,
som kom til at lede hans opdragelse og administrere hans godser;
men denne ledelse var dyr, egennyttig og slet. Forholdene forværre
des, så den unge greve, da han som myndig skulle overtage sine be
siddelser, stod på ruinens rand; ved sparsomhed og forsigtighed
bragte han dog grevskabet nogenlunde på fode. Hverken han eller
hans forgængere havde taget fast ophold på Samsø, om end Thurah
om Brattingsborg bemærker: »Paa Gaarden har det Høi-Grævelige
Herskab sin Sommer-Sejour, hvortil ogsaa beqvemme Logementer
cre indrettede.« Herskabets fraværelse har dog næppe haft betydning
for samsingernes stilling som dets fæstere. Afgifterne var små, indfæstningerne ringe, højst 200 rdl. og i 1782 f. eks. kun 60 rdl. for
5 tdr. htk., og hoveriet kom ikke til her, som andetsteds, at tynge, da
der var mange bønder og kun to hovedgårde; standsvendenes arbejdspenge gik endog ned til 3 sk. Man kan da fastslå, ikke mindst under
hensyn til de forhold, hvorunder bønderne i det 18. århundrede levede
andetsteds i landet, at samsingerne havde gode og tålelige vilkår.
Når Samsø nu huser en velhavende, selvstændig og gennem århun
dreder vel oplært befolkning, har det retsindige herskab sin del af
æren derfor.
Grev Frederik Christian døde 1778 ; hans eneste barn Christian
Conrad Sophus (I) Danneskiold-Samsøe var da kun 3 år gammel. Han
blev opdraget i en tid, hvor spørgsmålet landboreformer interesserede
alle; han var ung i de år, da menneskerettighedernes krav vakte
begejstring blandt Europas friere tænkende personligheder, hele sit
liv igennem viste han sig som en begejstret arbejder for bondestan
dens frigørelse og ophjælpning; han var en udtalt fjende af det »i
saa mange Henseender skadelige og Bondens Karakter fordervende
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Avlsgården, set fra hovedbygningen (fot. Københavns Foto-Service).

Hoverie« og fremmede af bedste evne bøndernes erhvervelse af jor
den som ejendom; 1797 skriver han således til kongen: »Det er en
Sandhed, som er grundet i Tingenes Natur og stadfæstet af Erfaren
hed: at den Landmand, der besidder sin Jord med Ejendoms Ret,
og følgelig kan være sicker paa, enten selv at høste, eller at faa betalt,
endog de sildigste Frugter af hans Flid og anvendte Bekostning, dyr
ker og driver den gandske anderleedes end Fæsteren eller Leyeren paa
nogle Aar.« Ud fra disse betragtninger havde han 1789 tilbudt de
Samsø-bønder at overtage forpagtningen af Brattingsborg, hvad de
dog ikke ville indlade sig på. Efter ved kgl. resolution (10/n 1797)
at have erholdt statens tilladelse, tilbød han derpå bønderne at købe
deres egne gårde ; prisen var kun 250 rdl. pr. td. htk., hvoraf % skulle
blive indestående i ejendommen. Af øens 350 gårde benyttede kun
21 sig af hans tilbud. I disse år tænkte han forresten på at sælge hele
øen; men da budene ved en auktion ikke gik højere end 375.000
rdl., opgav han denne plan. Udskiftningen, som blev foretaget i hans
tid, voldte kun grevskabet ganske ringe udgift, da bønderne selv ejede
bygningerne.
Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe opholdt sig hyp26*
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pigere end sine forgængere på Samsø. Et maleri og et langt af ham
selv forfattet digt beretter, hvorledes han, ung og forelsket, indskar
sin senere hustrus navn i »den skønneste af alle Samsøes Bøge«. Om
hans interesse for øens historie vidner den bekendtgørelse, som han
12. februar 1807 lod indrykke i de offentlige blade, hvorved han ud
lovede en belønning på 100 rdl. — og 100 rdl. til rejseudgifter og
reproduktionsomkostninger — for den afhandling om øens og dens
gamle slottes historie indtil 1675, som Det skandinaviske Litteratur
selskab måtte finde værdig til prisen; det blev Werlauff og Rasmus
Nyerup, som vandt den »af Samsøes ved Tænkemaade og Byrd lige
ophøjede Besidder« udsatte præmie. Ham var det også, hvem Grundt-

Brattingsborg,
set fra avlsgården
(fot. Thomas
Pedersen).
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vig 1812 dedicerede »Verdens Krøniken« som tak for støtte i van
skelige år.

»Den Jarl har end et favert Navn,
Hvormed ej nogen Greveslægt kan bramme.
Det gyldent stod paa mangen Orlogsstavn
Og hvor det stod, der stod det ej til Skamme.«
»Han og er Levning fra en bedre Tid.
Hans Hu staar fast til gæve Fædres Id,
Med Ord og Daad han vil dem ihukomme.«
Hans ivrige syslen med øens forhold og historie og tilsynet med
grevskabets drift ændredes dog noget, da han 1808 blev amtmand i
Præstø amt, og derfor hyppigst boede på Gisselfeld; 1823 afgik han
højt begrædt ved døden.
Hans ældste søn Frederik Christian (II) Danneskiold-Samsøe fulgte
ham som lensgreve. Så længe hans meget begavede og virkelystne
moder grevinde Henriette, født Kaas, levede, foretog han, trods sin
skræk for søen, hvert år en inspektionsrejse til Samsø, men efter hen
des død hørte besøgene op, og det blev da godsforvalteren, den for
sin varme interesse for øen og dens historiske minder fortjente Hans
Wilhelm August Kruse (død 1881), som i disse år fik hovedindflydel
sen på grevskabets styrelse.
Loven af 19. februar 1861 om bortsalg af fæstegods fik stor betyd
ning for grevskabets forhold; den fristede ejerne til at sælge ved at
give dem ret til at inddrage bøndergods under hovedgårdene, i for
holdet 1 : 9 til det bortsolgte. Ministeriet resolverede 8. juli 1863, at
prisen ved bortsalg skulle sættes til 600 - 950 rdl. pr. td. htk., alt efter
måden, hvorpå erstatningen for fæsteretten ordnedes. Indtil 1870 blev
der på Samsø solgt 225 gårde med i alt ca. 1000 tdr. htk.
Frederik Christian Danneskiold-Samsøe levede ugift hele sit liv.
Ved hans død 1869 gik grevskabet over til broderen grev Christian
Conrad Sophus (II) Danneskiold-Samsøe, der som overstaldmester
og overskænk var nær knyttet til hoffet og derfor helst opholdt sig i
sin embedsbolig i Staldmestergaarden i København eller på lyststedet
Enrum ved Vedbæk, senere dog også en del på Gisselfeld. Samsø
derimod lå for fjernt for ham.
I maj 1870 foretog han dog en rejse til øen. I 25 år havde ingen
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besidder besøgt Samsø; modtagelsen havde derfor præget af en fol
kefest med æresporte og præstetaler, og grevens vogn blev fra Lang
øre, hvor det lejede dampskib lagde til, og til godsforvalterboligen
Ørnslund i sydenden af øen, hvor han tog ophold, eskorteret af ridende
bønder. Han ledsagedes af sin ældste søn, og det blev da bestemt, at
denne for fremtiden skulle tage bolig på Samsø og overtage forpagt
ningen af Brattingsborg.
Grev Christian Frederik Danneskiold-Samsøes moder var engelsk,
og han fik sin opdragelse i England; 1867 ægtede han komtesse
Henriette Krag-Juel-Vind-Frijs, en datter af konseilspræsidenten. Den
1. maj 1871 tiltrådte han forpagtningen af Brattingsborg. Udrustet
med ikke almindelige åndsevner og med en fast vilje slog han sig
ikke til ro i de forhold, som da fandtes. Han havde fattet store pla
ner om ændringer i hovedgårdens drift og omfang, planer, som han
ubøjeligt fulgte hele sit liv igennem, og som røber både fremsyn og
vidtskuende opfattelse af de landøkonomiske problemer; de gik i
hovedtrækkene ud på af hovedgården at skabe en storbesiddelse og
ved grundforbedringer og mønsterdrift at hæve landbruget på øen.
Som en naturlig forudsætning for besidderens varige ophold på øen
blev det nødvendigt at opføre en passende bolig; i året 1870 byg
gede da arkitekt K. Borring en hovedbygning i en slags engelsk stil,
af røde sten og udstyret med karnapper og balkoner; senere, 1897,
blev bygningen udvidet ved Martin Borch.
Ved godsets styrelse gjaldt det for greven nu først om ved hjælp af
indtagningsretten efter godssalget at forøge arealet under Brattings
borg ; i 1870 hørte der 894 tdr. Id. dertil; af disse var kun halvdelen
ager. Nær gården ligger landsbyen Ørby, hvis marker grænsede direkte
til gården; planen var derfor ved fæsteledighed dels at lægge nogle
af disse jorder under Brattingsborg, dels af andre af dem i forbindelse
med »Østerlands græsning«, som skulle udskilles fra hovedgården, at
danne en ny avlsgård, som kunne drives i snæver administrativ for
bindelse med Brattingsborg.
Da Ørby-gårdene imidlertid alle var bortfæstede, så det ud til, at
det ville vare mange år, før planen kunne realiseres. En ildebrand i
landsbyen 1871 ændrede dog alt; en del gårde nedbrændte; da byg
ningerne var bøndernes privatejendom, og deres værdi ville være ringe,
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når markerne ikke medfulgte, og da det var bekendt, at disse ved
fæsteledighed skulle inddrages, ønskede bønderne ikke at genopføre
gårdene, men modtog i stedet derfor en erstatning af grevskabet for
opgivelsen af fæsteretten. I 1884 var planen i hovedtrækket gennem
ført — men så sent som i 1903 inddroges dog den sidste, først da
fæsteledige gård —; over 100.000 kr. var af grevskabets kapitaler
betalt som erstatning. Ved denne arrondering var Brattingsborgs areal
vel formindsket til 816 tdr. Id., men deraf var nu % under plov. Des
uden var en ny avlsgård, øst for hovedgården, bleven rejst; til minde
om oldtidens berømte helt fik den navnet Hjalmarsgaard ; den om
fatter 620 tdr. Id., hvoraf ca. 500 er ager.
Dette var dog kun en enkelt side af planen om et godskompleks.
Nordligere på øen dannedes Vadstrupgaard af inddraget bøndergods,
og da Christian Fr. Danneskiold-Samsøe ved faderens død 1886 blev
lensgreve og derfor fik friere hænder, tog han fat på vest for Brat
tingsborg at danne en ny avlsgård. Jorderne var langt lettere og
Hall (fot. Thomas Pedersen).
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ringere end på Hjalmarsgaarden ; de var tidligere bortsolgte fra grev
skabet til arvefæste. Nu erhvervede greven privat disse ejendomme
for op imod 100.000 kr., og henlagde dertil ved fæsteledighed 53
huslodder med 73 tdr. Id. Den private besiddelse mageskiftedes til
grevskabet, som atter benyttede sin ret til på grund af et forøget salg
af fæstegods at sammenlægge den og drive jorderne under ét. Den
således opståede avlsgård kom til at ligge nær ruinerne af det gamle
Visborg- eller Vestborg Slot og fik derfor navnet Vestborggaard;
den var 270 tdr. Id. stor, hvoraf % under plov. På Brattingsborg og
på avlsgårdene blev der bygget store tidssvarende bygninger. Avls
gårdenes drift administreredes stadigt fra Brattingsborg, og planen om
et samlet kompleks af større gårde var dermed sket fyldest; når den
kunne gennemføres, som den blev, ved mindelige overenskomster
mellem besidder og fæstere, var det ikke mindst på grund af gods
forvalter Carl Gardes evne til ved retfærdigt hensyn at nå et mål.
Den anden side af grevens planer gik ud på en omfattende grund
forbedring. Først blev der påbegyndt et stort dræningsanlæg ; nu fører
et kanalsystem grundvandet bort fra de tidligere oversvømmede mar
ker ; ca. 1890 var dette arbejde afsluttet; fem sluser mod havet leder
vandet bort.
Et andet omfattende arbejde med jordens forbedring gjaldt strand
engene mellem Vestborggaard og Brattingsborg; de lå hen ude af
kultur og til ingen nytte, bevoksede med stargræs eller lyng. Dette
150 tdr. Id. store areal blev i halvfemserne afgrøftet og planeret; der
påkørtes ler, og jorden blev brakket og nedpløjet med lupiner; tilsidst kunne det, efter en havreafgrøde, indtages til græsning for løs
gående kreaturer.
Også driften af gården ændredes; allerede 1871 gik greven over til
nimarksdriften (grønjord, brak, vintersæd, byg, roer, byg, havre og
2 års kløver og græs); dette skifte overholdtes, så længe han levede.
Kvægstammen forbedredes, og fra 1891 påbegyndtes forsøgene med
tuberculin; først 1908 kunne der erklæres ren besætning.
I sit arbejde på Brattingsborg havde greven vist sig som foregangs
mand af betydning; dette i forbindelse med hans sociale stilling skaf
fede ham opfordring til at indtage præsidentposten i landhushold
ningsselskabet, som han i en årrække beklædte. For hele det danske
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Dagligstue (fot. Thomas Pedersen).

landbrug havde de omfattende forsøg, han gennem en snes år foretog
med forskellige hvede- og bygstammer, en stor betydning. En række
prøver på Brattingsborg over mælkens sammensætning ved usædvan
lige fodringsforhold fik betydning for landets eksport til England.
Da grev Christian Frederik Danneskiold-Samsøe, der til sidst be
klædte embedet som ordenskansler og blev elefantridder, 1914 afgik
ved døden, efterlod han sig ryet som en foregangsmand på sit felt,
som en mand, der havde gavnet landet og som en human godsejer.
På Samsø har han dog sat sig et særligt minde; thi ingen besidder
af Samsø har tidligere vist et så rigt initiativ, en så vidtspændende
virksomhedstrang eller en mere strålende offervillighed; havnen ved
Kolby Kaas og mønstermejeriet i Tranebjerg skyldes væsentligt ham ;
ligeledes var det ham, som lod Nordby hede beplante.
Lensgreve Aage Conrad Danneskiold-Samsøe overtog grevskabet
Samsøe i 1914 ved sin faders død efter kort tid i forvejen at have
overtaget forpagtningen af hovedgården Brattingsborg og de to avls
gårde Hjalmarsgaard og Vestborggaard.
Kort efter brød Verdenskrigen ud, og så længe den varede, var der
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ikke lejlighed til større ændringer; der blev dog opkøbt en del små
huse i Ørby til brug for arbejderne på gårdene. I denne periode viste
det fremsynede i planerne om at udvide beplantningerne på Samsø
sin værdi; navnlig var brændeeffekterne fra Nordby hede til stor
gavn for øens befolkning.
Efter krigens slutning kom de forskellige herregårdslove, om af
løsning af grundbyrder i 1918, om overgang af fæstegodset og om
lens overgang til fri ejendom i 1919. Medens de to første love ikke
voldte nogen som helst ulempe, idet det første forhold forlængst var
bragt i orden, så at der kun blev tale om at udstede panteobligationer
for de beløb, som allerede var konverteret til en fast sum, og der for
det andets vedkommende slet intet fæstegods fandtes på Samsø, med
førte lenets afløsning selvfølgelig en betydelig ændring. Dets ejen
domsskyld blev sat til ca. 3^ miil. kr., obligationer og andre værdier
til godt 3 miil. kr., således at substansen efter fradrag af passiver og
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Spisestue. Flamske gobeliner fra o. 1700 med mytologiske scener (fot. Thomas
Pedersen).

byrder blev henved 6^4 miil. kr., hvoraf staten tog godt 1^ mili. kr.
Afløsningen fandt sted 9. maj 1921. Men foruden pengeydelsen kræ
vede staten afgivelse af jord.
Ret hurtigt fulgte salg af de såkaldte Sælvigslodder — en del hus
lodder nord for Onsbjerg — og af nogle lejelodder syd for Nordby
Hede og af forpagtergården Frederikshøj, og endvidere blev alle
byggegrundene ved Langøre, som var lejet ud til de forskellige, der
havde bygget huse herpå, solgt til husejerne.
Ved jordafgivelsen fulgtes nu en af lensgreven og godsforvalter C.
Garde udarbejdet plan, der gik ud på at beholde de sydligste gårde,
Brattingsborg med avlsgårdene og Hjalmarsgaard og Vestborggaard
ubeskårne, og afgive jord fra Bisgaard, Sannholm og Vadstrup, hvis
areal derved blev reduceret til ca. det halve ; endelig afgaves erstat
ningsjord fra grevens privateje avlsgården Petersminde under Holmegaard gods, Holme-Olstrup sogn i Præstø amt.
En klage over ansættelsen af værdien på den afgivne jord førte
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ikke dengang til noget resultat, men viste sig senere at være berettiget,
efter at en højesteretsdom havde fastslået, at erstatningerne var ansat
ud fra urigtige principper.
Godset fik nu hovedgårdens navn, Brattingsborg gods ; de sydligste
gårde, med tilliggende Brattingsborg skov, er naturligvis kernen af
godset, men hertil hører yderligere den i udstrækning ret betydelige
Nordby Hede, som i det væsentligste er beplantet, og de ejendomme
lige holme i og uden for Stavns Fjord. Med den allerstørste sam
vittighedsfuldhed og med såre megen energi iværksatte lensgreven
talrige ændringer i driften af gårdene, skov, hede, have og plantage.
Navnlig hovedgården Brattingsborg er som før et centrum for fore
gangsarbejde inden for landbruget; gården har været forsøgsgård
under forsøgslaboratoriet og har også huset nogle af de allerførste
praktiske forsøg vedrørende kunstig befrugtning.
Da forpagteren af Sannholm i 1931 ønskede at fratræde forpagt
ningen, overtog lensgreven selv driften ; gården fik en selvstændig,
gift bestyrer, men blev drevet under samme avlsledelse som de syd
lige gårde; således var der gift bestyrer på hver af de 4 gårde under
fælles overledelse af en gift overforvalter på Brattingsborg. Denne
driftsform har vist sig overordentlig hensigtsmæssig og har medført
den bedst mulige økonomiske udnyttelse af alle gårdene.
De ændrede forhold forandrede basis for to af faderens institutio
ner, havnen og mejeriet. Brattingsborg mejeri i Tranebjerg kunne
ikke længer opretholdes, da så megen jord var afgivet fra forpagter
gårdene, men det lykkedes at overdrage bygningerne til en mejeri
kreds i nabosognet Onsbjerg, således at øens største by Tranebjerg
beholdt mejeriet, og Brattingsborg mejeri således kom til at hedde
Tranebjerg mejeri.
Den 5. oktober 1922 brændte udbygningerne og laden på Sannholm.
Genopbygningen af gården, hvorfra der skulle afgives jord, skete
som følge heraf væsentlig på den måde, at bygningerne indskræn
kedes ; den tiloversblevne erstatningssum anvendtes til udvidelse af
laden på Vestborggaard. Genopførelsen skete under ledelse af arki
tekt C. Munch, København.
Den 9. marts 1942 nedbrændte stuehuset, svinestalden og kostalden
på Hjalmarsgaard ved ildspåsættelse af en elev. Trods de vanskelige
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tider med materialer lykkedes det at genopføre gården ; arkitekt
Frede Halleløv, Haslev, forestod arbejdet, og samtidig opførtes et
nyt fodermesterhus.
Havnen, hvori lensgreven havde overtaget aktiemajoriteten, blev i
1930erne ombygget, hvorved dens betydelige formue ændredes til en
gæld. Dette nu gode havneanlæg er således skabt af og på væsentlig
bekostning af greverne Danneskiold-Samsøe. Som faderen følte søn
nen sig stærkt knyttet til øen. Faderen arbejdede for økonomisk op
komst og forskønnelse, medens sønnen fortsatte denne gerning og
især viste sin interesse ved storartede fredninger: Kirkeladen ved
Tranebjerg frededes under Nationalmuseet, og Kyholm kirkegård
under Tranebjerg menighedsråd. Betydelig større er fredningen af
Stavns Fjord som fuglereservat. Den blev påbegyndt i 1929, og resul-

Renæssancekiste
i spisestuen med
indskrift:
»Hvis Gud er
med os, hvem
kan da være
mod os«,
citat fra
Romerbrev, 8,31
(fot. Thomas
Pedersen).
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Sophie Amalie Moth, grevinde af Samsøe (f 1719). Maleri af Horatius Paulijn
(1682) på Gisselfeld kloster.

tatet er ganske imponerende, idet der på det fredede område samt
øerne Vejrø, Lindholm og Kyholm i 1929 til eksempel fandtes 54,
men i 1944 576 ederfuglereder. — Senere udvidedes fredningen til at
omfatte de mange store, frit liggende sten i Stavns Fjord. Adskillige
kæmpehøje er blevet fredet ved afmærkning, og under ledelse af
museumsinspektør Kjær har konservator Raklev ligeledes foretaget
en restaurering af nogle af kæmpegravene på den sydlige del af Brat
tingsborg gods.
Den på Brattingsborg beroende meget betydelige oldsagssamling,
som i stort omfang var tilvejebragt af afdøde godsinspektør Kruse og
lensgrevens far, ønskede lensgreven at sikre Samsø, og den blev
derfor skænket til Samsø museum, mod at der fremskaffedes tilfreds
stillende plads i museet.
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Christian Gyldenløve (f 1703). Maleri af Hyacinthe Rigaud på
Frederiksborg Museet.

Også for øens historie har greven vist største interesse. Han foran
ledigede således udgivelsen af Th. Thaulows bog: Samsø i Krigsaarene 1801 - 14, da Samsø og Kyholm spillede en vis rolle i kampen
mod englænderne.
Ligesom den gamle ekscellence lagde et stort arbejde i ejendom
mens forbedring, ofrede han også meget for forskønnelsen af Brat
tingsborg og dens omegn. En smuk engelsk park blev anlagt og
danner fra gården en enestående ramme om udsigten mod syd ud
over havet. Som i England indtager forårets blomstrende buske —
syrener og guldregn — en fremskudt plads; nær gården ligger sko
ven, som vel ikke er stor, men med sine ranke og blanke bøgestam
mer er sjælden smuk.
Da Brattingsborg er en nyopført bygning, indeholder den ikke
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mange genstande, som fra gammel tid har været i slægtens eje. Men
grev Christian Fr. Danneskiold-Samsøe var sit liv igennem en ven
af antikviteter, og han har derfor efterladt sig en samling, som inde
holder genstande af ypperlig kvalitet. Bedst er utvivlsomt den række
skønne gamle flamske gobeliner med klassiske scener, som han er
hvervede fra Urup, og som formentlig kom til landet henved år 1690
med gesandten baron Jens Juel, Niels Juels broder. Fra Urup stam
mer også en gammel udskåret egetræs dør med de Skrammers våben.
I det hele taget rummer Brattingsborg mange udskårne renæssance
møbler, enkelte af fortrinlig kvalitet.
På den frodige og skønne ø har sagn og historie på en mærkelig
måde formælet sig med nutiden. Alene navnene Brattingsborg og
Hjalmarsgaard fæstner minderne. Denne kostelige perle i Danmarks
krone, lige fra folkevisernes tid, er den dag i dag en herlighed; men
Brattingsborg er ikke blot et skønt og rigt sted, det er også et sted
hvor arbejdet har sin plads, og hvor glæderne ikke dådløst nydes.
Forpligtelser glemmes ikke hverken overfor slægt eller land eller med
borgere ; derfor føres den krævende linje at være blandt landets
første så fast igennem, og derfor mindskes øens ry ikke.
Efter lensgrevens død 1945 overtog hans datter komtesse Elisabeth
Danneskiold-Samsøe, gift med kaptajn, hofjægermester Frants Axel
Lassen, godset. Brattingsborg er nu på i alt ca. 4.444 tdr. Id.
OTTO ANDRUP

EJERE
Kronen
1660 Joachim Gersdorff
1674 Peder Griffenfeld
1676 Sophie Amalie Moth
1719 Chr. Danneskiold-Samsøe

BYGNINGER
Voldsted
Søllemarksgaard
Nu kaldet Brattingsborg

1870 Hovedbygning i engelsk stil
ved arkitekt K. Borring
1897 - 98 Udvidet ved Martin Borch

Danske Slotte
og Herregårde
Værkets første fem bind omhandler Sjælland. Begyn
dende i bind 1 med Nordsjælland, de danske renæs
sancekongers jagtdistrikt, hvor prægtige slotte voksede
op i den dejlige natur, i skovene og ved kysten, og
hvor højadel og storkøbmænd indrettede bekvemme
landsteder. Videre føres vi i bind 2 gennem slottene
og palæerne i hovedstaden og dens nærmeste omegn,
og derfra i de følgende bind ud over landet til bispeborge og tårnprydede herregårde. Det er dog ikke blot
de gamle og arkitektonisk betydningsfulde monu
menter, som værket omtaler. Slotte og herregårde er
andet og mere end arkitekturhistorie. De er helt op
til vor tid rammen om et vigtigt led i dansk kultur
historie, de er og har været befolket af levende
mennesker, af landets dygtigste mænd og af uduelig
heder, af alvorlige videnskabsmænd og af sorgløse
levemænd. Stærke kvinder har her udfoldet sig eller
er gået til grunde. Mange steder er landets skæbne
blevet afgjort bag de tykke mure eller foran rokoko
tidens forgyldte spejlrammer. Kunsten har haft særlig
grobund her og landbefolkningens materielle kultur
har i hovedsagen været dikteret herfra.
Døren til et rigt, bevæget og betydningsfuldt milieu
lige fra den tid, da Danmark var en magtfaktor i
Europa, og op til vore dage åbnes af værket
DANSKE SLOTTE OG HERREGÅRDE

HASSING

