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Hovedbygning og park (fot. Holt & Madsen).

Skjoldenæsholm
Valsølille sogn, Ringsted herred, Sorø amt
Vejen fra Sorø til den gamle herregård Skjoldenæsholm, et af Dan
marks ældste herresæder, fører gennem denne skønne egn med de mørke
skove og lyse dale, hvor smilende søer slynger sig imellem yndige
lunde, små venlige landsbyer og store højdedrag fulde af minder fra
vor historie. Haraldsted var tidligere en kongsgård, og her i skovene
var det, at mordet på Knud Lavard fandt sted den 7. januar 1131.
Fra Haraldsted når man ad en kølig skovvej frem til godset, der lig
ger ca. 1 mil borte. Skjoldenæsholm ligger meget smukt, omgivet af
små søer og skove og med en enestående udsigt over landskabet.
Det nuværende Skjoldenæsholm er anlagt omkring 1760; hoved
bygningen, der har to etager med et fremspringende midterparti med
frontispice, er opført 1766. Den er forbundet med to sidefløje og op9
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Skjoldenæsholm set fra haven 1859. Efter Richardt og Secher.

ført efter barok grundplan, således at hele anlægget er grupperet om
midterpartiet med den store, brede dobbelte trappegang, der løber
gennem alle etager. Der er stil over denne rolige, fornemme bygning;
den fører os i tankerne tilbage til den tid, hvor alt foregik i et lang
sommere tempo.
Ved nordsiden af Valsølille Sø skyder der sig en odde frem med
en stejl banke; her har det ældste Skjoldenæs ligget. Endnu ses det
store, helt overgroede voldsted, der består af to ovale borghøje, en
større aflang banke yderst mod vandet og en mindre, rund banke
mod nordvest. Udenom begge løber den dybe grav, der igen er om
givet af en vold, hvorved odden adskilles fra selve landet. I grunden
ser man mange steder munkesten. Bygningerne har nok udgjort enten
en firkant eller tre længer, men de eneste rester af bygninger, der er
tilbage, er en aflang, firkantet stensætning, hvor man bl. a. kan se
spor af kældere. Stensætningen er beliggende på sydsiden af den store
banke og har måske udgjort grunden til »det store Stenhus«, som vi
senere skal høre om. Øst for slottet ligger der en skanse, der har form
som en hestesko, udenom løber der en bred vold. Vejen, der øst for
det nuværende Skjoldenæsholm fører i retningen nord-syd, kaldes
10
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»Kong Valdemars Vej« ; den har ældgammel brolægning af store
natursten, der kan spores helt fra Valborupskovene i nord ned til det
gamle voldsted. Borgen har sikkert tilhørt kronen, og er af Christoffer
II pantsat til grev Johan »den Milde« af Holsten. I 1346 eller 48 blev
den belejret og erobret af Valdemar Atterdag.
Skjoldenæs, der var gårdens oprindelige navn, synes fra 1360’erne
at have været i privat eje: fra året 1364 har vi en oplysning bevaret,
der siger os, at væbneren Peder Nielsen Jernskæg da ejede gården.
Hans datter Anne ægtede første gang hr. Oluf Lunge og senere hr.
Mikkel Rud, der sandsynligvis begge en tid har ejet Skjoldenæs. 1429
mageskiftede hr. Mikkel Ruds søn Jørgen gården til Erik af Pom
mern ; Jørgen Rud fik til gengæld Vedbygaard i Ringsted herred,
mens Skjoldenæsholm blev et len under kronen. Dets område har
været omtrent som den nuværende herregårds: markjorderne, Næs
med tilliggende, ligesom Kjøls mølle og Lindebjerg med tilliggende,
desuden den senere Valsølillegaards marker og nogle gårde i Tostrup,
i Høed og i Merløse herred.
Det er ikke meget, der er overleveret os om Skjoldenæs fra disse
år. Et par navne på nogle lensmænd er dog bevaret: 1430 var det en
mand ved navn Jes Madsen Ulfeld, der havde gården som len, 1435 37 landsdommeren på Sjælland Peder Jensen, der førte en enhjørning
i sit våben ; 1445 blev Skjoldenæs sammen med Ringsted, Roskilde
og Haraldsborg givet som morgengave til dronning Dorothea, Chri
stoffer af Bayerns dronning. Fra den følgende tid har vi også navnene
på nogle lensmænd til Skjoldenæs bevaret: 1471 havde Christoffer
Jensen Sparre gården, 1473 Jens Pedersen Jernskæg, i slutningen af
1470’erne Herluf Skave, i 1490’erne hr. Predbjørn Podebusk og i be
gyndelsen af 16. århundrede Hans Bille til Egede. Fra 1430 og helt
op til 1567 har lensmændene stadig haft bopæl på gården. Under
Grevens Fejde blev Hans Bille, der 1532- 35 igen var lensmand på
Skjoldenæs, fanget af Christian III, men slottet undgik mærkelig nok
den ødelæggelse, som ellers blev så mange sjællandske gårde til del,
da adskillige af de sjællandske — og for resten også skånske lens
mænd tog Christiern II’s parti. 1535 fik Christian IH’s betroede mand,
hertugdømmernes marsk Melchior Rantzau overladt Skjoldenæs som
len; hvad var naturligere end at belønne den mand, der på denne tid
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var Danmarks og hertugdømmernes mest indflydelsesrige statsmand.
Og til Skjoldenæsholm var det, at Lübecks dygtige oberst Markus
Meyer blev ført hen til forhør og dom, da han i 1535 var blevet fan
get på Varberg Slot, efter at hans plan om at standse Gustav Vasas
undsætningshær var strandet ved Thyge Krabbes forræderi.
Af de følgende lensmænd kender vi Mouritz Krognos til Bollerup,
der overtog Skjoldenæs ved Melchior Rantzaus død 1539, og efter
ham fulgte hans enke fru Elline Gjøe. I deres tid fik godset en klæk
kelig udvidelse, idet fogderiet Jursthorp (Jydstrup) med tilliggende
efter reformationen blev henlagt herunder; tidligere havde det hørt
under Roskilde bispestol. 1567 gav kongen ordre til, at slottet skulle
rives ned ; det var efterhånden forfaldent, og da materialerne var dyre,
og kongen havde brug for dem på anden måde, fordrede han derfor,
at Skjoldenæs skulle væk. I brevene hedder det dog, at »det store Sten
hus« skulle bevares; dets levetid blev dog kun en stakket stund. Man
mener, at materialet blev brugt til byggearbejderne ved Frederiksborg.
Efter 1567 hører Skjoldenæs under Roskildegaard ; en del af jorden
har været bortforpagtet til bønder, der har bygget gårde og betalt
landgilde til bispestolen. Vi ved dog, at lenet i slutningen af 16. år
hundrede har fået forskellige udvidelser. I 1575 mageskiftede Frede
rik II Vrejlev kloster i Jylland med Allindemaglegaard, og allerede
1573 havde han tilbyttet sig Valsølillegaarden. Roskilde og Skjoldenæs
len var begge to henlagt til kongens fadebur og hørte til den konge
lige vildtbane; 1617 skete der dog den ændring, at Skjoldenæs kom
under Ringsted klosters len. Den sidste lensmand var Jørgen Seefeldt.
1662 solgte Frederik III Skjoldenæs til rentemester Henrik Miiller.
I årene efter enevældens indførelse 1660 måtte kronen nemlig sælge
ud af krongodset for at slippe af med den store gæld, den efterhån
den var gerådet udi. Pengene skyldtes dels til udenlandske købmænd,
dels til danske håndværkere, embedsmænd, leverandører o. s. v. Den
danske finansminister Hannibal Sehested greb til det middel at til
skøde kronjorderne til kreditorerne uden at spørge, om disse virkelig
ønskede at komme i besiddelse af de ofte forsømte jorder. Og det var
synd at sige, at kreditorerne var begejstrede: Henrik Müller, der havde
mere end en halv million rdl. til gode, klagede senere over, at han
var blevet »animeret og persvaderet dertil af Rigsskatmester Hannibal
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Hovedbygningen med resten af Henrik Mullers fløj set fra haven, fra nordøst
(fot. Holt & Madsen).

Sehested og samtlige Rentemestre for at give som den principaleste,
der allerunderdanigst Forstrækning havde gjort, andre godt Eksem
pel«. Han fik overdraget gods i Nordvestsjælland, samtidig med at
han blev amtmand over Kalundborg, Sæbygaard og Dragsholm amter.
Men det eneste, han fik ud af det, var at sætte til på disse godser,
der var ganske øde og forarmede. Først under Griffenfeld fik han
nogen erstatning herfor; men da havde han også, som han selv sagde
i 1669, ikke afladt »at raabe, indtil jeg bliver bønhørt, efterdi Bedrø
velsens Vand formedelst befrygtende Æres og Velfærds Spild trænger
mig til Sjælen«.
Blandt de godser, den gode rentemester fik udlagt, var altså også
Skjoldenæs. 1666 omtales der i en kirkebog, at på »Slottegaard« boede
en kokkepige, en kusk og en ladefoged. I 1668 nævnes for første gang
Skjoldenæsholm som betegnelse for gården; da har Henrik Muller
flyttet den op til dens nuværende plads lidt nord for den gamle gård.
Vi er i stand til at danne os et svagt begreb om, hvordan gården har
13
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Gamle døre
dekorerede i
grevinde Anna
Joachimine
Danneskiolds
tid (fot. Th.
Andresen).

set ud; thi dels er der endnu bevaret en rest af den i det nordøstlige
hjørne mellem den nuværende hovedfløj og den østre fløj, dels er går
den omtalt i en dødsbooverlevering fra 1704. Hovedbygningen, der
lå orienteret nord-syd på en stejl skråning ned mod søen, bestod af
en énetages bindingsværksbygning. Indgangen var på vestsiden. Foran
gården stod der en prægtig samling gamle lindetræer. Syd for borg
gården lå avlsgården, der ved et stakit var adskilt fra denne.
Ved Henrik Müllers opbud 1682 overtog kongen Skjoldenæsholm,
og i 1683 mageskiftede han den til sin halvbroder Ulrik Frederik Gyl
denløve ; gården var da på 91 tdr. htk., hvortil der lagdes tre grunde,
så at den fra nu af blev på 131 tdr. htk.; i bytte fik kongen Gylden
lund, det senere Charlottenlund Slot samt gods i Holsten og Norge.
14
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Ulrik Frederik Gyldenløve var en søn af Frederik III og Margrethe
Pape. Både fra vort lands historie og litteratur er hans navn bevaret:
enhver kender »Marie Grubbe« og »En Landsbydegns Dagbog«.
Gyldenløve var uddannet som militær og deltog i svenskekrigene.
Fra 1664 til 1699 var han statholder i Norge. Efter Frederik IH’s død
1670 kom den politiske magt i Danmark i nogle år i hænderne på
triumviratet Gyldenløve, Frederik Ahlefeldt og Peder Schumacher;
1670 - 80 var Gyldenløve præsident for kommercekollegiet og ledede
derved hele den dansk-norske stats handelsforhold. Megen tid til at
tage sig af Skjoldenæsholm har han næppe haft, og han har sikkert
heller ikke opholdt sig der ret meget. I sit tredie ægteskab med Anto
nia Augusta, der var en datter af rigsgreve Anton af Aldenburg, havde
han bl. a. en datter Charlotte Amalie Danneskiold-Laurvig, der 1696
blev gift med greven af Samsøe, Christian Gyldenløve, der var en søn
af Christian V og Sophie Amalie Moth. Ved dette ægteskabs indgåelse
overlod Ulrik Frederik Gyldenløve Skjoldenæsholm med alle rettig-

Hovedtrappen (fot. Th. Andresen).
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hederne til datteren og svigersønnen. Det var en klækkelig medgift,
hun hermed fik — 812 tdr. htk. Hun døde allerede 1699, og snart
efter giftede Gyldenløve sig med Dorthe Krag. Megen tid har Gyl
denløve ikke kunnet afse til godset, han kan kun have været der på
korte besøg, omend det ses af vurderingsforretningen efter hans død,
at en stor del af inventaret var mærket med C. G. Det hedder i syns
forretningen, at indboet var meget forfaldent »undtagen i Herrens
Soveværelse, hvor hans hvide Silkeslobrok laa parat, og i hendes høje
Naades Sovekammer«. Der nævnes nogle forskellige værelser, som
merstue, vinterstue o. s. v. Grevens soveværelse og salen var betrukket
med tapeter med landskaber, malede på lærred, måske de samme, der
nu findes i den nuværende hovedbygnings havestue. Mange af værel
serne havde høje træpaneler med billeder på; også disse er for en del
bevarede, ligesom en del døre er udsmykket på samme måde. Vi hører
ligeledes, at Christian Gyldenløve, som for resten allerede Ulrik Fre
derik, havde et stort stutteri på gården. Haven var prægtigt udstyret
med springvand, vandfald og klippede buksbomhække — sikkert
smukt at skue.
Efter Christian Gyldenløves død 1703 gik Skjoldenæsholm i arv til
hans datter Frederica Lovisa Danneskiold-Samsøe, der 1720 blev gift
med hertug Christian August af Augustenborg; samme år solgte de
godset til hendes morbroder Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig
for 93.000 rdl. Han havde allerede tidligere erhvervet sig en del gods
der på egnen, bk a. havde han 1714 købt Haraldsted gods. 1721 fik
han bevilget hovedgårdstakst, d.v. s. skattefrihed, for 100 tdr. htk.
sjællandsk bøndergods, en begunstigelse, som Frederik IV gav ham
som delvis betaling for, hvad Ferdinand Anton havde til gode. Hans
hustru Ulrikke Eleonora Reventlow var en søster til Frederik IV’s
anden dronning, storkansler Conrad Reventlows smukke, mørkøjede
datter Anna Sophie.
Ferdinand Antons søn Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig arvede
godset ved faderens død 1754; han ejede desuden grevskabet Laurvig
og Merløsegaard. Han blev 1744 gift med sin slægtning Anna Joachimine Ahlefeldt, der var en datter af gehejmekonferensråd Hans
Adolph Ahlefeldt og »hendes høje Naade« Dorothea Krag, der tid
ligere havde været gift med Jens Juel, og som i sit tredie ægteskab
16
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Sølvgarniture af københavnsk arbejde 1763. Bryllupsgave til Ellen Bruun de
Neergaard, gift grevinde Moltke, nu på Skjoldenæshobn (fot. Holt & Madsen).

blev gift med Christian Gyldenløve. Allerede 1762 blev hun enke, og
hun styrede nu sit gods efter bedste evne. Fra hendes tid stammer
den nuværende hovedbygning på Skjoldenæsholm, idet hun dog lod
det gamle hus ligge og forbandt det med det nye ved to små lukkede
trappebroer. Selv vedblev hun dog at bo i den gamle bygning, »Grev
indefløjen«, som den kaldtes efter hende, mens hun brugte det nye
hus til selskabs- og gæstelejlighed. Salene her var dekoreret med væg
malerier, tapeter og kobberstik. Hun var virksom for at forbedre sine
bønders stilling, både deres økonomiske og deres intellektuelle kår.
Således gennemførte hun fra 1721 en ordning med fast tjeneste for al
slags hoveri, idet hun betragtede det ubestemte hoveri »som et fordærvende Onde til alt Gods’ Ødelæggelse«, og hun mente at have set
»Bøndernes tiltagende Velstand og yderligere Lyst til sædelig Velanstændighed« ; det bestemte hoveri ville, mente hun, blive til gavn for
2 DSH 4
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Vægmaleri, fantasilandskab, i havestuen.
begge parter. Også landgilden og den form, hvorunder den skulle be
tales, blev fastsat. 1777 oprettede hun desuden en skole i Valsømagle.
1794 solgte grevinden, der var barnløs, imidlertid Skjoldenæsholm
for 128.000 rdl. kurant til sin nabo på Svenstrup, etatsrådinde Anna
Maria Bruun Neergaard. Gennem breve, hun straks sendte sin søn
Johan på dennes udenlandsrejse 1794 - 95, kan vi følge alle forhand
lingerne ; grevindens ord, da hun tog imod buddet på Skjoldenæs
holm, var: »78 Aar overbeviser mig om snart at skulle forlade alt« ;
og igennem hendes testamente får vi en fin karakteristik af etatsrådinden. Grevinden fortæller her, hvorfor hun i sin høje alder tog mod
dennes bud på godset: »Mere end 30 Aars naboelige Venskab for
sikrer mig om, at hun ubrødelig vil holde det højtidelige Løfte, som
hun har givet mig, at ville behandle dette Gods med en sand, moderlig
Ømhed«, og grevinde Danneskiold søgte også selv efter bedste evne
at sørge for alle sine gamle tjenere og funktionærer. Foruden selve
gården omfattede salget også alle avlsbygninger, orangeriet og husets
indbo, således i nederste etage bl.a. de af grevinden selv broderede
stole med tilhørende sofa og de store vægbroderier, også fra hendes
hånd. Den 15. februar 1795 lukkede grevinden sine øjne.
»Skjoldenæsholms Jorder er i en slet Tilstand«, skriver Jens Neer-
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gaard til sin broder Johan, »Skovene har lidt forskrækkeligt, alt er
aedækket med Sten«. Etatsrådinde Neergaard satte sig nu det mål at
bringe alt i stand på Skjoldenæsholm, inden sønnen kom hjem for
it overtage godset. Hun foretog udskiftningen her, såvel som på Sven
strup, og »brugte Haand, Mund og Pen med samme Eftertrykkeligtied«. Det lykkes hende virkelig at få godset istandsat og monteret;
hun indkøbte køer og får og indrettede i sommeren 1795 et schæferi
på gården. »Jeg fortæller Bønderne, at det nu skal gaa i en hel anden
Tone og er færdig at være for streng. Dødelig Uvenner med det hele,
Forpagter, Skovrider, Landinspektør og alt det, som stort er,« skri
ver hun.
Den 3. oktober 1795 tiltræder Johan Andreas Bruun de Neergaard
godset; købesummen var 135.000 rdl. kurant. Fra nu af forblev Skjol
denæsholm i familien Neergaards besiddelse. Johan Andreas var op
rindelig uddannet som officer, var i 1795 kaptajn og blev senere major
og kammerherre. Han kastede sig med stor iver over driften af sit
gods, både af hovedgården og af bøndergodset. Godset forøgedes ved

Grevinde Anna Joachimine Danneskjolds vægbroderier, nu på Christiansborg.

2*
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.Johan Andreas
Bruun de
Neeergaard
(t 1846).
Litografi af P.
Gemzøe efter maleri
af D. Monies.

køb af forskellige gårde og huse. Omkring 1810 var udskiftningen
endelig fuldbragt; 1805 blev gårdmandshoveriet ophævet og 1811
husmandshoveriet.
1802 havde Johan Andreas også erhvervet Svenstrup ved moderens
død, og det lykkedes ham at føre begge de to store sjællandske godser
frelst gennem penge- og landbrugskrisen i begyndelsen af århundre
det. Ved en testamentarisk disposition af 1844 blev det bestemt, at
begge godserne skulle være familiegodser — fideikommisgodser —
i hans slægt, således at hans næstældste søn Joachim skulle have
Svenstrup, og den yngste Theodor Skjoldenæsholm, dog skulle hans
afdøde ældste søn Laurentius’ søn succedere i besiddelsen af Skjolde
næsholm efter Theodors død. Godserne kom til at hedde »de BruunNeergaardske Familiegodser«. Allerede grevinde Danneskiold havde
opført en sidefløj i to etager til hovedbygningen. Nu nedrev majoren
den største del af Henrik Müllers hovedbygning og opførte 1803 en
bygning, der ganske svarede til den vestre fløj; borggården blev ind-
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hegnet og en del af de gamle staldbygninger nedrevet. Trods mange
udgifter efterlod han sine godser befriet for enhver behæftelse.
Den 3. oktober 1845 — på 50-årsdagen for overtagelsen — holdt
majoren en stor fest på Skjoldenæsholm ; indbudt var godsets beboere
og egnens honoratiores, i alt 1081 personer. Festen blev holdt rundt
omkring i de forskellige landsbyer. Det er meget morsomt at se listen
over indkøbene til dette gilde: der indkøbtes 12^ td. øl til 50 rdl.,
407 potter kornbrændevin til 67 rdl. 5 mark, 60 potter punch-extrakt
å 36 sk. til 22 rdl. 3 mk., 4100 2-skillings hvedeboller til 85 rdl. 2 mk.
8 sk., 6 lispund kaffebønner til 21 rdl., 6 lisp. lyst kandis til 26 rdl. —
Majoren var i det hele taget sine bønder en god herre. Da han mær
kede, at hans dage var talte, drog han i juni 1846 rundt på hele sit
store gods, tilså alt og tog afsked med alle ; og så kørte han til Køben
havn for ikke mere at vende tilbage. Men gårdmændene mødte op i
København og bar hans kiste ud til Christianskirken, hvor han blev
bisat — det var første gang, bønder mødte op til deres herremands
begravelse i København.
Hans søn, jægermester Andreas Theodor Bruun de Neergaard ar
vede Skjoldenæsholm. I 1848 kom det til nogle uroligheder blandt
husmændene på godset; det skyldtes den agitation for en frigørelse,
som husmanden Peder Hansen af Lundby havde rejst blandt sine
standsfæller omkring 1840. Det smittede til forskellige sjællandske
godser, og i 1848 drog husmændene på Skjoldenæsholm i samlet flok
op til hovedgården for at kræve ugedagsarbejdet afskaffet. Følgen
blev virkelig også, at det blev afskaffet her som på Svenstrup. Det
var i øvrigt navnlig skovene, der havde jægermesterens interesse. I
hans tid begyndte bortsalget af fæstepligtige bøndergårde. 1891 over
toges godset af sønnen Poul Johan Carl Bruun de Neergaard; under
ham foretoges der gennemgribende forbedringer, både af bygningerne
og af jorderne. Han opførte en ny avlsgård på bakken vest for den
gamle; han var meget hesteinteresseret og en kraftig forkæmper for
Frederiksborg-racen. Efterhånden blev han imidlertid ganske opslugt
af forskellige offentlige og private virksomheder, som han var kom
met ind i, og det var ham derfor en lettelse, at han i 1914 kunne over
drage Skjoldenæsholm til sin ældste søn Henri Bruun de Neergaard.
Denne kastede sig straks med stor iver over godsets forvaltning; en
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del af fæstehusene blev solgt fra og resten istandgjort, samtidig med
at der byggedes nye huse til funktionærer og arbejdere; også hoved
fløjen blev restaureret.
I henhold til lensloven af 1919 overgik Skjoldenæsholm familiegods
den 21. december 1926 til fri ejendom for besidderen, hofjægermester
Henri Bruun de Neergaard; det omfattede foruden Skjoldenæsholm
hovedgårdene Valsølillegaard, Allindemaglegaard og gården Laurentziuslund, i alt ca. 400 tdr. htk. med 2230 tdr. Id. og ca. 2000 tdr. Id.
fredskov. Til staten blev der afgivet jord fra Valsølillegaard og Allin
demaglegaard til oprettelse af 24 selvstændige husmandsbrug og 26
tillægsparceller. Den nuværende ejer er godsejer, hofjægermester Eiler
Bruun de Neergaard, der overtog gården efter sin faders død 1935.
Han har afhændet Allindemaglegaard til lensgreve H. C. HaugwitzHardenberg-Reventlow til Krenkerup. Skjoldenæsholm gods, hvor
under stadig hører Valsølillegaard og en del bøndergods, udgør et
areal på 896 tdr. land, hvis ejendomsværdi er 1.918.000 kr. Skovene
udgør sammen med Skjoldenæsholm avlsgård og noget bøndergods
Skjoldenæsholm skovbrug og gods, hvis samlede areal er 3.697 tdr.
land (heraf 3.175 tdr. Id. skov), og dets ejendomsværdi er 4.005.000
kr. Det ejes af godsejer, forstkandidat Vilhelm Bruun de Neergaard,
som er søn af Eiler Bruun de Neergaard.
ELIN BACH
EJERE

Kronen

1364
1429
1445
1662

Peder Nielsen Jernskæg
Erik af Pommern
Dronning Dorothea
Henrik Müller

BYGNINGER
Voldsted Skjoldenæs i
Valsølille Sø

1567 Borgen delvis nedrevet
ca. 1665 Enetages bindingsværksbyg
ning, rest bevaret i vestfløjen.
Nu kaldt Skjoldenæsholm

1683 Ulrik Fr. Gyldenløve
1696 Christian Gyldenløve
1720 F. A. Danneskiold-Laurvig

1766 Nuværende hovedbygning
opført
1794 Anna Marie Bruun
Neergaard
1803 Hovedbygningen ombygget
østfløjen opført
ca. 1910 Ny avlsgård

Hovedbygningen set fra øst (fot. Holt & Madsen).

Vibygaard
Syv sogn, Ramsø herred, Københavns amt
Ved vejen fra Viby station til Roskilde-Ringsted landevej, i et af Sjæl
lands mest skovløse områder, ligger hovedgården Vibygaard, et af
landets ældste herresæder.
Hvor nu den i 1857 rejste hovedbygning knejser, lå helt tilbage til
Erik Menveds tid, og måske endnu længe før, dens middelalderlige
forgænger. Wybye benævnes den oftest i det 15. århundredes breve.
3. marts 1315 overdrog »Martinus Thrwelss ac filius suus Petrus
de Wighby« noget gods til Roskilde Set. Clara kloster. Morten Truelsen
og hans nævnte søn Peter hørte til Sparrernes æt. I denne ældgamle
sjællandske adelsslægts eje møder vi Vibygaard de næste 300 år frem
i tiden. 1393 sidder der atter en Peter Mortensen (Sparre) som herre
på Vibygaard; antagelig sønnesønnen af den tidligere nævnte. Han
døde sønneløs, men gennem datteren Sophies ægteskab med Jens Tor-
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bernsen til Bringstrup, der også var en Sparre, forblev gården i slæg
tens eje. Jens Torbernsen blev senere rigskansler (justitiar) 1443 - 1460
og i denne egenskab slået til ridder. 1455 udsteder kongen — sikkert
som kanslerens gæst — et brev fra Vibygaard. Både Jens Torbernsen
og sønnen Jep Jenssen, der overtog faderens embede, var indflydelses
rige folk. Talrige er de dokumenter, hvor de står nævnt som brevvidner og domsmænd. Jep Jenssen benævnes 1470 som kansler og ejer
til gårdene Sandby og Bringstrup. Sandbygaard havde han tilgiftet
sig. At Vibygaard stadig var i slægtens besiddelse ses af, at sønnen
1506 benævnes Torbern Jepsen af Wyby. Ejerskifte fulgte nu far og
søn. Vi kender Jep Torbernsen, Emmike Jepsen Sparre (omtalt 1577)
og Emmike Emmiksen Sparre, der 1608 er medudsteder af et brev i
Næstved. Sidstnævnte er det, hvis våben står indskåret på en herskabs
stol i Viby kirke sammen med navnet »Emmeke Sparre 86«. Emmike
Emmiksen døde 1613 som ejer af Vibygaard og Opager, og med hans
sønnesøn Henning Sparre uddør slægten i 1697. Allerede længe for
inden var Vibygaard imidlertid gået Sparrerne af hænde. Nye 3 århun
dreder fulgte med hastigt skiftende overdragelser til stadig nye slægter.
Familieforbindelser, spekulation og konjunkturforandringer førte Viby
gaard gennem en række af besiddere, der omfattede såvel højtstående
civile og militære embedsmænd som nye adelsslægter, højlærde uni
versitetsprofessorer og til sidst borgerlige proprietærer med adelige
aspirationer.
Det var muligvis økonomiske vanskeligheder, der fik Emmikes søn
Claus Sparre til at afhænde slægtsgodset til rentemester Sivert Beck
i begyndelsen af 17. århundrede. Dennes søn Steen Beck arvede som
tyveårig godserne Førslev, Taagerød og Vibygaard. Yderligere gods
rigdom erhvervede han sig ved sit giftermål med Ide Lindenov, der
ejede Vraa og Heiselt. Som 25-årig trådte han 1628 i faderens sted
som rentemester. Det var således en ny indflydelsesrig familie, der
sad på Vibygaard.
Steen Becks godsrigdom sikrede ham alene en betydelig position
blandt standsfællerne, men han stod også kongen nær til begges død
i 1648. Ide Lindenov solgte ret omgående Vibygaard til Ove Gjedde,
rigens admiral. 1615 erfarer vi om godsets størrelse, at det omfattede
38 jordbrug — heraf 15 til hovedgården.
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Hovedbygningen set fra vest (fot. Holt & Madsen).
Allerede i 1655 erhvervede rigsråd Otte Krag den fra Gjedde. Otte
Krag — adelsføreren under statsomvæltningen 1660 — døde 1666.
Hvorvidt han havde solgt Vibygaard forinden, vides ikke; 1681 ejes
den i hvert fald af Otto Rantzau til Ballerup, der 1671 var blevet
ophøjet i grevestanden. Fra Krags tid ved vi, at den ældgamle grund
murede hovedbygning endnu eksisterede. Den var i to stokværk med
tårn ; og endnu findes på Vibygaard en smuk sandstenskamin med
Krags og hans hustru, Anna Rosenkrantz’ våben. Vi har nogle få op
lysninger om gårdens driftsforhold på Krags tid. 1661 - 62 beløb den
samlede udsæd sig til 47 tdr. korn af alle slags. De 40 tdr. heraf var
rug og byg — resten havre. Der avledes 73 læs hø.
Ved Otto Rantzaus overdragelse 1681 til dr. theol. C hr. Nold kom
Vibygaard første gang i borgerlig besiddelse. Nold havde som højtanset universitetsrektor pådraget sig Griffenfelds uvenskab og i nogle
år måttet leve fra hånden i munden. 1682 blev han genindsat i sit
embede, og samme år stod hans bryllup på Vibygaard. Nold synes
at have fået betydelige midler i hænde ved sit ret sene ægteskab med
Marie Elligers — enke efter hofjuveler Paul Kurtz. Det er sikkert
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ikke for dristigt at tænke sig hofjuvelerens formue anbragt i Vibygaard. Det blev et kort ægteskab. Allerede det følgende år er Nold
død, og gården testamenteret til stedsønnen, magisteren og præsten
Chr. Nold. 1704 købes den af oberst Ditlev Reusch for 12.000 rdl.
Reusch solgte den videre med god fortjeneste til etatsråd Hans Bøtke,
hvis enke i 1709 tilskødede Frederik IV gård og gods for godt 16.000
rdl. Vibygaard forblev i kronens eje i 10 år, hvorefter den ved mage
skifte overdroges Peder Benzon, Gjeddesdal. Det menes, at Benzon
lod den gamle hovedbygning nedrive og i stedet opførte en ny tofløjet
af mur og bindingsværk; men muligvis har der kun været tale om en
ombygning af det gamle. De dårlige konjunkturer for landbruget
mærkedes også på Vibygaard, 1737 solgte Benzons dødsbo gården for
kun 12.000 rdl. Og gård og gods omfattede dog i alt godt 275 tdr. htk.
Den nye ejer var kancelliråd Thomas J. Neergaard, som døde 1742.
Ti år efter indgik hans enke nyt ægteskab med apoteker J. Cr. v.
Westen, der 1757 solgte Vibygaard til kammerherre Adam Christoffer
v. Holstein til Holsteinshus. Kun en kort tid sad der atter adelige ejere
på gården, thi allerede det følgende år gik den over til forvalter —
senere kommerceråd Peder Mikkelsen Qvistgaard, fra hvem den gik
i arv til kancelliråd Jørgen Qvistgaard 1775. Godset var ved Qvistgaardernes overtagelse i temmelig forsømt stand. Under stærkt skif
tende konjunkturer, i reformtid og landbrugskrise, forblev det i denne
families besiddelse i næsten trekvart århundrede. Hovedbygningen
var trefløjet, af mur- og bindingsværk og med tegltag, ladegården af
mur og bindingsværk, mejerilængen teglhængt, de øvrige længer med
stråtag. Til gården hørte »en smuk og god Frugt og Kiøkkenhauge«.
Alle bøndergårde var udskiftede, og de fleste udflyttede på deres lod
der. Der var 79 husmænd, af hvilke 70 havde huse med jord. De store
reformer må have kostet betydeligt, thi 1807 bemærkes det, at Viby
gaard var behæftet hos grev Rosencrone med 1ste prioritet på 66.000
rdl. Landbrugskrisen, der fulgte efter, slog da også familien Qvist
gaard ud. I ret forsømt stand solgtes gården ved auktion for 85.400
rdl. i 1827. Køberen var kaptajnløjtnant Claus Hendrik Munk Sandholt, der, tildels hjulpet af de gode konjunkturer, i 30eme førte
gården frem til at være en af de mest veldrevne i Københavns amt.
Han gennemførte mergling og afvanding, indførte nyt sædskifte og
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Kamin fra
1665 med Otte
Krags og Anna
Rosenkrantz’
våbener. På
overliggeren
læses: »Aula
ut ignis nec
prope nec
procul«. (fot.
Holt &
Madsen).

nye planter og standardiserede besætningen. Gården dreves endnu
overvejende ved hoveri. Sandholt blev for øvrigt som anset landbru
ger indvalgt i Roskilde stænderforsamling. Vibygaard var nu kommet
i så god en stand, at den i 1846 kunne sælges for den fantastiske sum
af 232.000 rdl. En prisstigning, der skjulte både værdiforøgelse og
pengeforringelse. Den nye ejer — Jacob Jacobsen — havde været
forpagter på Førslevgaard og drev gården yderligere op, så han i
1852 kunne sælge den for 255.000 rdl. til klædegrosserer J. D. Schmidt
(død 1872). Det var Schmidt, der ofrede penge på den nye hovedbyg
ning i 1857. Den opførtes i italiensk stil med to stokværk og høj
kælder. Gårdens areal var inden 1870 blevet forøget til 765 tdr. land
mod 643 tdr. i 1807. Sønnen Josias Daniel Chr. Schmidt solgte den 1883
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for 735.000 kr. til Ernst Voss, hvis enke beboede den i adskillige år
efter mandens død 1915. Hun solgte i 1929 den tilhørende skov for
150.000 kr. Selve gården overdrog hun to år efter til den nuværende
besidder, godsejer I. B. Ber thelsen, der tidligere havde ejet Sohngaardsholm ved Aalborg. Udbygningerne er blevet ret stærkt foran
drede og moderniserede efter en brand i 1936, og lade og kornmaga
sin er ombygget 1949. Ligeledes er hovedbygningen undergået nogen
forvandling, blandt andet ved tilbygning af et nyt indgangsparti på
havesiden med altan og terrasse. Bygmesteren var arkitekt Michael
Stigaard, Roskilde. Indvendig er hovedbygningen blevet udstyret med
hall. 1940 tilkøbtes ca. 50 tdr. land fra en naboejendom, og hoved
gårdens areal er nu 570 tdr. Id. ager, 30 tdr. Id. eng og 10 tdr. Id. have.

P. SLOTH CARLSEN
EJERE

1315 Morten Truclscn (Sparre)
ca. 1620 Sivert Beck
1650 Ove Gjedde
1655 Otte Krag
1666 Otto Rantzau
1681 Chr. Nold
1704-1709 Forskellige ejere
1709 Frederik IV
1719 Peder Benzon
1737 Th. J. Neergaard
1757 A. Ch.v. Holstein
1758 Peder M. Qvistgaard

BYGNINGER

Grundmuret tostokværksbyg
ning med tårn, kamin bevaret

Nedrevet eller ombygget
Trefløjet hovedbygning af mur
og bindingsværk og teglhængt

1827 - 1931 Forskellige ejere

1931 1. B. Berthelsen

1857 Nuværende hovedbygning
opført
1936 Hovedbygning ombygget og
avlsgården udvidet ved M.
Stigaard

Hovedbygningen set fra syd (fot. Holt & Madsen).

Svenstrup
Borup sogn, Ramsø herred, Københavns amt
En kilometers vej vest for banen København-Korsør, tæt ved vejen
til Borup, ligger herresædet Svenstrup. En heldig hånd har for mange
århundreder siden anbragt gården i dette smilende, sjællandske land
skab, hvor den nu gæstfrit åbner sine fløje mod de grønne marker og
enge, den stille sø og de dejlige skove, der altid har været gårdens
smukkeste pryd.
Stolt og monumental knejser den hvidkalkede hovedbygning bag
de gamle træer med sit tag af sorte glaserede tegl. Den er bygget i
årene 1782-84 efter tegninger af den tyskfødte tømrermester J. C.
Kiszling i Kalundborg, der i Svenstrup hovedbygning har givet kom
mende tider et bevis på sin dygtighed som bygmester. Stilen i den tre
fløjede bygning er enkel og rolig ligesom selve anlægget i sin gennem
førte symmetri; hovedbygningen minder om Frederiksgave, om end
i en mere forgrovet skikkelse. Selve hovedfløjen er trukket noget til-
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Svenstrup 1853, set fra syd. Efter Richardt og Becker.
bage for at give plads til de to lavere og smallere sidefløje. Midtfløjens
midterparti, der er det centrale i bygningen, springer frem foran det
øvrige hus både mod gården og mod haven; herigennem går byg
ningskompleksets akse, markeret i hovedfløjens trappe og i dens ind
gangsportal ; her ligger den store vestibule. Fra denne er der adgang
til havesalen og til stuerne, der vender ud mod gården, og ad en ele
gant, dobbeltløbet svunget trappe når vi op på 1. sal.
Grundplanen har én stor — i vore moderne øjne katastrofal man
gel: alle de største og bedste stuer vender mod nord, d.v. s. mod
haven, mens det kun er de små og mindre betydningsfulde stuer,
der nyder godt af solens stråler; vi ville nutildags med det samme
fordømme den arkitekt, der konstruerede et sådant hus, men datiden
så anderledes og mindre realistisk på det; man ofrede meget på
arkitekturens alter — for meget. Denne tanke med at lægge opholds
stuerne mod nord tjener i øvrigt i sin oprindelige form en bestemt idé:
den stammer nemlig fra den italienske patricierbolig; i Syden er det
naturligt nok, at man foretrak at opholde sig i husets køligste rum.
— I den statelige portal står bygherrens og hans hustrus navne og
årstallet 1782 hugget i bornholmsk sandsten, og også slægtens våben
skjold finder vi, pompøst anbragt i det fremspringende midtparti. Det
er i det hele taget dette midterparti, udsmykket som det er med rustik-
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pilastre til siderne og kronet foroven af en attika, der tildrager sig
ens opmærksomhed og endnu stærkere understreger det rolige og lige
vægtige i arkitekturkompositionen.
På ganske lignende måde er hovedfløjens facade mod haven for
met ; også her er det det fremspringende midterparti, der dominerer.
Fra haven fører der en bred trappe op til havestuen, og over have
døren læser vi følgende indskrift: Joachim: Wedel: Neergaard: Restauravit: 1894-96.
Hovedbygningen er mod nord, øst og vest omgivet af den smukke
park, der nu efter ombygningen 1894-96 strækker sig helt til lyst
skoven Enghaven, der er berømt for sin store samling af århundred
gamle ege. Nordvest for hovedbygningen ligger der en lille idyllisk
sø — kort sagt, der er alt, hvad hjertet kan begære af naturens her
ligheder på denne dejlige gård.
Karakteristisk for den moderne danske herregård er en skarp son
dring mellem beboelsen og driften; dette princip er allerede tidlig
blevet indført på Svenstrup. Syd for hovedbygningen ligger de øvrige
bygninger: den smukke, enkle godsforvalterbolig, en inspektørbolig
og staldbygninger, hvor navnlig herskabsstalden er såre smuk, og i sin
enkle stil står til hovedbygningen. Thi til trods for ombygninger og
restaureringer er det historiske Svenstrup endnu bevaret uplettet i al
sin enkle stilfuldhed, både i hovedbygning og i have.
Hvad ved vi nu om Svenstrups historie? Vi må begynde langt til
bage, i middelalderen.
I det testamente, som Jacob Sunesens datter Ingerd oprettede 1257,
nævnes et Svenstorp på Sjælland, der sandsynligvis er det her omtalte
Svenstrup, som hun solgte før sin død. Det tilhørte oprindelig mun
kene i Antvorskov kloster og kaldtes derfor Brødre Svenstrup i mod
sætning til Søster Svenstrup i Daastrup, der ejedes af Sankt Clara
nonnekloster i Roskilde. Svenstrup styredes af en munk udsendt fra
Antvorskov kloster. Enkelte navne på disse munke er endog bevaret:
1311 nævnes »Gotvinus commendator Svenstorp«, 1339 »frater Jacobus previsor curie Svenstorp ordinis cruciferorum Sankt Johannis«, og
1388 nævnes en vis Anders Jensen de Svenstorp.
1454 indtræder der et vendepunkt i Svenstrups historie, idet Ant
vorskov kloster mageskiftede det til Roskilde bispestol — til bispen
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Oluf Daa — og til gengæld fik bl. a. Borup hovedgård ved Slagelse
og Havrebjerg. Det aktstykke, der i den anledning er opsat, fortæller
os en del om Svenstrup gård. Vi ser, at der til hovedgården kunne sås
godt tre læster korn, rug og havre, lige meget af hver slags, en udsæd
på lidt over 144 tdr. korn. Hele lenet udgjorde en hovedgård med 18
gårdsæder eller ugedagstjenere, 36 gårde eller halvgårde, foruden en
præstegård, en mølle, to søer og steder passende til ålefangst og møl
leanlæg. Allerede året efter udvidedes lenet, idet bispen fra Skov
kloster erhvervede 10 gårde og 1 mølle i Kirke Borup. Afgiften an
gives til 446 sjællandske tdr. byg, 40 tdr. mel, 5 tdr. havre, 4 tdr.
smør og 1 mark i penge, desuden 2 stude, 17 svin, 17 får, 17 lam, 17
gæs og 90 høns.
I omtrent 80 år var Svenstrup nu i Roskildebispernes besiddelse ;
de lod den bestyre af en særlig lensmand, ofte en slægtning til bispen.
Vi kender navnet på enkelte af disse adelige lensmænd; således ved
vi, at Mads Roluf (von Leveren) i 1480 havde godset i forlening. I
1517 mageskiftede den daværende lensmand, senere rigsråd, Niels
Vincentsen Lunge den med Assenstrup, som biskop Lauge Urne da
ejede. Det skulle snart vise sig, at dette ejerskifte ikke bragte Sven
strup lykke. Gården blev et bytte for de urolige politiske forhold,
der herskede i riget i 1523. Thi kort efter at bispen — som så mange
af sine standsfæller — havde forladt Christiern II’s parti og var dra
get over til hertug Frederik i Jylland, blev Svenstrup plyndret for alt
bohave, sølv og penge, og gården afbrændt af kong Christierns tjener
Niels Pedersen Halveg. Var det mon efter højere ordrer? Under alle
omstændigheder var det nær kommet til at gå hr. Niels meget slemt.
Han flygtede til Norge og blev der fanget af Mogens Gyldenstjerne,
lensmanden på Akershus, og havde bisp Urne og hans broder rigsråd
Johan Urne fået deres vilje, havde det kostet ham hans hals. Men
Gyldenstjerne nægtede at udlevere ham, og senere gik det ham som
adskillige andre af Christiern II’s tilhængere: de blev i tidens løb for
sonet med den nye konge.
Glansen var jo sikkert nok gået noget af Svenstrup, da man efter
borgerkongens fald igen fik rolige forhold i Danmark. 1525 finder
vi en ny lensmand på Svenstrup, idet hr. Jørgen Podebusk til Krapperup og Bidstrup, der i 1524 havde beseglet adelsforbundet mod
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lutheranismen, da fik gården i len og beholdt den til sin død 1534.
Derefter henlagdes lenet under bispens fadebur og styredes atter af
en foged indtil 1536. Med reformationen sækulariseredes imidlertid
alt gods, der tilhørte kirken. Det blev hovedsagelig kronen, der lukre
rede heraf. Også Svenstrup blev da et kongeligt len og bestod som
sådant med afbrydelser helt ned til 1666.
1539 blev Svenstrup gård og gods uden al afgift overdraget til
Karen Breide til Kjeldet, der var datter af Hans Breide til Heilskovgaard og siden blev gift med Gunde Lange til Breininge. Nogle år
var godset så igen fadeburslen, d. v. s. et len, som lensmanden aflagde
regnskab for til sin lensherre, altså i dette tilfælde til kongen. Men
allerede 1550 overlades lenet frit og på livstid til Mikkel Sehested, der
til gengæld må forpligte sig til at bo i Danmark; hvis han vil gifte
sig, skal det være med en adelig dansk jomfru. 1552 fik han også
Gaunø len. 1565 fratræder han imidlertid Svenstrup len, der da blev
givet i pant til Birthe Bille, en datter af Claus Bille til Lyngsgaard
og enke efter admiral Christoffer Galde til Aaby. I nogle år var lenet
atter under Roskilde bispestol, indtil det 1574 frit overdroges til
Christopher Galdes svigersøn Eggert Ulfeldt til Kragerup. Fra 1577
til 1588 var Svenstrup igen uforlenet. Har Frederik II selv haft planer
om at benytte det som jagthus eller hvilested på sine rejser? Givet er
det i alle tilfælde, at kongen pludselig udviser en stor interesse for
dette sit len. Det er jo nok særlig dets prægtige skove, der har fanget
hans opmærksomhed. 1579 indsætter han en særlig mand til at beride
kronens skove under Svenstrup og en kongelig foged på gården, og
1578 udgik der ordre om at bygge et nyt hus med smukke kamre til
kongen og dronningen og en stald til fire heste. Hvem skulle nu
levere arbejdskraften til dette nye byggeforetagende andre end bøn
derne. Der følger derfor snart efter en befaling fra universitetet til,
at bønderne i Tune og Ramsø herreder skulle gøre en dags ægt og
arbejde ved Svenstrupgaard. Samtidig blev der indrettet et kongeligt
stutteri på gården, og det har næst efter Frederiksborg stutteri været
det betydeligste på Sjælland, idet der 1582 fandtes ca. 32 heste og
foler, der blev passet af en berider og otte stalddrenge.
1585 står det nye hus færdigt; nu skal det blot indrettes, og der
skal ikke spares på noget; det skal være så fyrsteligt som vel muligt.
3 DSH 4
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til gengæld som en erstatning have Svenstrup — »til nogen Hjælp til
sin Husholdning«. Efter Jørgen Rosenkrantz bliver Jørgen Barnekow lensmand i to år, og derefter ejede Christen Holck gården et par
år. Har Svenstrup været betragtet som et slags »begyndelseslen«? De
sidstnævnte adelsmænd er i alle tilfælde begge blevet forfremmet og
har fået store og vigtige len, mens Svenstrupgaard 1596 blev givet til
Eustachius von Thiimen afgiftsfrit på tre år. Denne tilhørte en slægt,
der oprindelig hørte hjemme i Anhalt, men som navnlig var bosat i
Brandenburg og Sachsen. Eustachius var 1579 hofjunker i Danmark
og blev 1580 staldmester. Han var i stor gunst både hos Frederik II
og hos den unge konge Christian IV. Af forskellige kongebreve kan
vi se, at hans forhold til godsets bønder ikke har været det allerbed
ste. Thiimen har i sine trætter ofte måttet ty til kongens hjælp, bl. a.
i 1599, da bønderne viste sig i høj grad modvillige mod at møde til
arbejde på godset. Hans interesse for gårdens drift var iøvrigt stor;
det kan bl. a. nævnes, at han 1600 fik kongens tilladelse til at opføre
en vejrmølle ved Svenstrup.
Efter v. Thiimens død 1612 overdrages Svenstrup til Peder Basse,
den sidste ætling af den sjællandske adelsslægt af dette navn; han
har kun gården i forlening til 1618, hvor han ombytter den med
Møens len. Som lensmand på Svenstrup afløses han af Christen Han
sen Baden til Nørregaard, der imidlertid dør samme år, hverefter
gården i nogle år — indtil 1622 — overdrages til den senere rigsråd
Frederik Reedtz. Disse lensmænd har kun sat sig ringe spor i Svenstrups historie. Ved kongebrev af 26. juni 1622 deles Svenstrup len
således, at Roskilde domkapitel i mageskifte mod gods, hørende til
kapitlets degnedømme, fik overdraget Svenstrup hovedgård, sat til 41
tdr. htk. med skov til 700 svins olden, to møller, 36 gårde og halv
gårde, to smågårde eller bol og 14 huse. Dermed kom Svenstrup til
at udgøre det prælatur, som kaldtes diakonatet eller dekanatet. Dette
gods lå væsentligst i Svenstrup, Borup og Kimmerslev byer, samt i
Lammestrup og Gammerød, mens resten af lenet, som kongen be
holdt, lå i Stubberup, Hegnet og Kløvested. Har denne adskillelse nu
fået stor betydning? Næppe. Det viser sig nemlig, at de fleste af de
følgende lensmænd på den kongelige del af Svenstrup tillige var de
kaner i Roskilde, således rentemester Christopher Urne, der havde
3*
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gården i forlening til 1629, og Olaf Brockenhuus, der var lensmand
fra 1641 og besad begge dele af det gamle len, til de gik over i privat
eje. Det er måske et spil af tilfældigheder, at det store gods blev
reddet fra adsplittelse. Olaf Brockenhuus var en tid også slotsherre
på Københavns Slot; disse store stillinger skyldte han sin svoger rigs
hofmester Corfitz Ulfeldts indflydelse. Det var dog ikke blot i med
gangen, han skulle følge sin frænde, også modgangen måtte han dele
med ham. Enevældens indførelse og Ulfeldts fald skaffede ham af
med hans store stillinger, og i 1666 mistede han endelig kronens len.
Efter at domkapitlets godser ved enevældens indførelse var inddraget,
blev nu det gamle gods igen forenet.
Enevældens indførelse 1660 gav den danske adel grundstødet. Ade
len havde allerede efter 1600 begyndt at mærke, at det 16. århundre
des gyldne tider nu kun var en saga blot, idet konjunkturerne for
landbrugsprodukter på verdensmarkedet var synkende. Yderligere
overflødiggjorde den ændrede militærteknik adelens rostjeneste og un
dergravede derved berettigelsen af dens skattefrihed. Men først 1660
er dens rolle som den vigtigste stand i riget udspillet. Det er helt
symbolsk for de ændrede sociale og politiske forhold i riget, at Fre
derik III sælger det gamle kloster- og bispegods Svenstrup til den
første borgerlige stormand i den Lutherske danske kirke, enevældens
mand, ærkebiskop Hans Svane, der allerede tidligere havde købt en
del bøndergods i denne egn. Gården bestod da af ca. 763 tdr. htk.
med adelig frihed og jagten på småvildt, og købesummen var ca.
38.000 rdl. Kongen forbeholdt sig blot genkøbsret til samme pris.
Under Hans Svanes besiddelse trådte Svenstrup ind i kredsen af Sjæl
lands mægtige herregårde, og denne plads viger den ikke. Da ene
vælden 1848 afløses af folkestyret, er gården med sine ca. 1000 tdr.
htk. Sjællands næststørste sædegård.
Mere end for sin store lærdom og sin høje stilling i den danske
gejstlighed var Svane kendt fra vort lands historie som politiker
og da særlig fra sin optræden på rigsdagen i København 1660. Svane
var her præstestandens ordfører; i hans bolig, bispegården ved dom
kirken, var det, at de sammensvorne samledes og med Københavns
borgmester Hans Nansen, trediestands fører, og Svane i spidsen mød
tes til forhandling med kongens udsending kammersekretær Christof-
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Østfløjen (fot. Holt & Madsen).

fer Gabel. Resultatet af dette møde blev, at de to stænder i forening
vedtog den 8. oktober 1660 at tilbyde kongen arvekongedømmet. Var
det så unaturligt, at Frederik III ønskede at bevidne Svane sin glæde
og taknemlighed over det skete, og hvordan gjorde man det på denne
tid anderledes end ved at give embeder eller jord, hvilket jo unægtelig
var mere lukrativt end nutidens ordensuddelinger. Svane blev ud
nævnt til kongelig råd, medlem af statskollegiet, assessor i højesteret,
titulær ærkebiskop, — den eneste lutherske ærkebiskop i Danmark
— og præses i det akademiske konsistorium. Hertil kommer så Sven
strup. Men al denne herlighed varede kun kort; allerede 1668 var
Svane gået heden. Altså kun to år er han herre på gården, men han
når alligevel at sætte spor i dens historie, idet han straks efter sin
ankomst begynder at udarbejde planer om udvidelse og ombygning
af de gamle bygninger. Disse planer realiseres få år efter hans død
af hans enke Marie Fuiren.
1454, første gang, godset omtales, omfatter det nogle byer, og går
dene bliver herefter stadig større. 1682 omfatter det 1 hovedgård,
105 gårde og halvgårde, 33 huse og 1 mølle beliggende i Ringsted og
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Ramsø herreder og desuden byerne Kløvested, Dalby, Regnemark,
Stubberup, Heignet, Ejlstrup, Ortved, Vigersted og Snekkerup, samt
Grønholt, Lammestrup, Gammerød, Borup, Bastebjerg, Kimmerslev,
Stenkelstrup, Truelstrup, Aagerup, Ørninge og Svenstrup med skove,
regnede for 41^ tdr. htk. og alle herligheder, dertil et stort antal af
gårde spredt i andre byer, i alt gods i 22 byer. Svane får udvidet be
siddelserne, idet han 1667 får birkeret over Svenstrup birk og patronatsret over Borup og Kimmerslev kirker med kirketienden over
32 tdr. htk. for ca. 1644 rdl. Det var just ikke nogen almindelig bon
degård, der her var tale om ; dette illustreres måske allerbedst af, at
godsets samlede hartkorn beløb sig til ca. 824 tdr.
I 1682 bevilligede Christian V Hans Svanes enke og børn, i betragt
ning af Svanes gode og tro tjeneste, at hovedgården Svenstrup, hvis
tilliggende var ca. 77 tdr. htk., måtte regnes for en hoved- og sæde
gård og nyde samme privilegier som andre adelige sædegårde, d. v. s.
frihed for hovedgårdstaksten. I ca. 80 år er Svenstrup i slægten Sva
nes eje. Efter Hans Svanes død styrer enken Marie Fuiren den i nogle
år og dernæst sønnen jægermester Frederik Svane, der er en ivrig
godssamler og forøger godset en del ved køb. Efter hans død 1730
arver hans datter Marie Svane Svenstrup. Hun havde i peståret 1711
ægtet Jesper Friis, den sidste ætling af slægten Friis fra Hesselager,
denne deltog i Den store nordiske Krig som chef for Ribe stifts
nationale infanteriregiment og faldt den 3. marts 1716 ved erobringen
af Stralsund. Men den rige frue på Svenstrup, som på grund af bed
stefaderens fortjenester stadig nød stor anseelse ved hoffet, skulle
ikke få lov til at bære sit enkelin resten af livet. 1733 ægtede hun den
mere end en snes år yngre Frederik Oertz, som kongen samtidig op
højede i den danske grevestand — så høj i gunst var Marie Svane
ved hove. Men det varede kun kort; allerede et år efter hviskedes der
i krogene om, at alt vist ikke var, som det burde være på Svenstrup,
og i 1735 begyndte den skilsmisseproces, der skulle vare 16 år og
sætte både kongen — Christian VI — og biskop Hersleb mange grå
hår i hovedet, før den endelig afsluttedes. Skilsmisser var just ikke på
mode den gang. Kun ved ihærdige anstrengelser fra begge parter lyk
kes det til sidst at opnå, at ægteskabet definitivt blev ophævet ved
kgl. resolution af 1. oktober 1751. Skilsmissesagen havde efterhånden
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udviklet sig til en hel skandale og var tilsidst blevet så forkludret,
at den eneste måde, den gejstlige kommission kunne slippe ud af det
på, var at ophæve ægteskabet. Allerede i 1744, mener man, har Oertz
fået overdraget Svenstrup af Marie Svane; 1751 solgte han det til
krigsråd Peter Johansen Neergaard, i hvis slægt Svenstrup siden er
forblevet. Først denne landmandsslægt lykkes det til bunds at udnytte
alle de rige muligheder, Svenstrup byder. Godset blev nu næst efter
Gjorslev Sjællands største og rigeste frie jordegods.
Hvorfra stammer slægten Neergaard? Den er en af de mange,
handlekraftige bondeætter i Danmark, der i løbet af det 18. århun
drede hæver sig op i herremandskår og adelsstand. Den har taget
navn af gården Nedergaard i Gredstrup sogn, Tyrstrup herred, Mat
trup gods. Her levede i begyndelsen af det 17. århundrede en bonde,
om hvem slægtens ældste genealog har skrevet følgende rim:

En Bonde Mads han var, og maatte Ploven føre,
Fra Jylland vilde Gud til Sjelland hannem køre,
Hvor han Forpagter blev, til sidst en holden Mand,
Hans Sønne-Søns-Søns Børn er nu i Adelsstand.

Denne Mads var forpagter på Svenstrup i midten af det 17. år
hundrede og efterfulgtes i denne stilling af sin søn Thomas Madsen,
der antog navnet Neergaard. Hans søn Johan Thomasen Neergaard
var den første, der trådte ind i godsejerstanden, idet han 1721 købte
hovedgården Fuglebjerggaard. Hans søn igen, Peter Johansen Neer
gaard var det, som 1751 mageskiftede sine af kongen erhvervede
ejendomme Tryggevælde og Alslevgaard med Svenstrup ; i forvejen
havde han købt Kærup og Ringstedkloster, og nogle år senere købte
han yderligere Eskildstrup, Merløsegaard og endelig Basnæs. Disse
oplysninger viser os, at Neergaard nu var trådt ind i rækken af sjæl
landske storgodsbesiddere, men desuden også, at på disse tider hand
ledes der åbenbart med de gamle kongelige godser ; i 1760’erne sælges
omtrent alt krongodset på Sjælland. Peter Johansen Neergaard, der
1750 blev krigsråd, var en meget dygtig landmand, og som sådan
fortjener han at huskes. Imidlertid er hans navn nok bedre kendt fra
den litterære polemik med Wessel, hvori han ved en fejltagelse blev
indblandet. Hans søn Jens Bruun Neergaard mente, at J. H. Wessel
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havde møntet sit digt »Herremanden« på familien Neergaard på Sven
strup. Digtet giver et vrangbillede af standen, det skildrer, hvordan
adelen udsuger sine bønder af godhed for sit skumpelskud af en søn,
og har omkvædet: »Og det er ilde, ej bønders suk at høre ville«. Mær
keligt var det imidlertid, da faderen netop var kendt som en stor bon
deven, og hans minde derfor umuligt kunne tilsmuskes af dette digt.
Nok er det, Jens Bruun Neergaard tog i alle tilfælde til genmæle med
et nu forsvundet, meget hvast angreb på Wessel, og Wessel svarede
med den velkendte kåde gravskrift:
Herunder hviler Krigsraad Neergaard de, Store, Store, Store,
Kun Himlen veed, hvad godt han gjorde, gjorde, gjorde,
At tale om hans kære Frue,
Da var hun venlig som en Due.
At tale om hans tvende Sønner,
Det ej Umagen lønner.
Men naar jeg tænker paa hans Datter,
Kan jeg ej bare mig for Latter.
Digteren Pram beretter imidlertid, at det kort før Wessels død kom
til en udsoning mellem de to mænd ; Neergaard skal ved et møde med
Wessel være blevet så charmeret af hans lune og elskværdighed, at
han gjorde afbigt for sit udfald mod ham og bad om hans venskab.
Allerede 1763 skøder faderen Svenstrup til Jens Bruun Neergaard,
der var opkaldt efter moderens stiffader krigsråd Jens Bruun, hvis
navn endnu er bevaret som familienavn i den Neergaardske slægt, og
hvis gravmæle endnu vedligeholdes af Svenstrup gods. Jens Bruun
Neergaard blev uddannet som jurist og blev 1769 landsdommer på
Sjælland og Møn; men i øvrigt ofrede han sig helt for sit gods; han
er den egentlige skaber af det Svenstrup, der står den dag i dag. 31.
maj 1780 blev han ophøjet i den danske adel. Han førte stort hus på
Svenstrup: Af folketællingen 1787 kan man se, at hans husstand be
stod af sønnerne hofjunker Jens, løjtnant Johan og kadet Tønnes de
Neergaard, en »Francaise«, en hovmester, en husholderske, to kam
merjomfruer, en stuepige, en vaskepige, en kokkepige, en malkepige,
en bryggerpige, to tjenere, en forrider, en kusk, en dreng, gartneren
og ladefogeden. Han har i øvrigt en strid løbende mod regeringen,
fordi han har kritiseret dens misbrug af bønderne ved de store vej-
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Parken med rester af Jens Bruun Neergaards parterrehave (fot. Holt & Madsen).
anlæg på strækningen København-Korsør; bønderne måtte arbejde i
flere år tre dage om ugen fra forår til høst og fra høstens afslutning
til oktober ved vejarbejdet til stor skade for landbruget. Men i de
tider var der jo ikke noget, der hed, at man måtte kritisere, hvad det
offentlige foretog sig, følgelig blev Neergaard idømt en bøde på 500
rdl. Efter hans død 1788 styrede hans enke Anna Marie Møller går
den med dygtighed i samråd med sin fader og lavværge, den joviale
gamle brygger Møller, som ivrigt tog del i administreringen af Sven
strup. Anne Marie Møller lader på egen bekostning i tiden 1791 - 1802
foretage udskiftning af bøndernes jorder. 1794 forøger hun sit gods
område, idet hun køber Skjoldenæsholm for 130.000 rdl. Efter hendes
død tilfaldt Svenstrup hendes næstældste søn major Johan Andreas
Bruun de Neergaard til Skjoldenæsholm og Merløsegaard. Denne
førte samme bondevenlige politik som sin moder. 1840 afskaffede
han alt hoveri på godsets gårde. 1844 bestemte han, at hans to præg
tige ejendomme Svenstrup og Skjoldenæsholm hver for sig skulle
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danne fideikommisgodser i hans slægt. — Foruden hovedgården med
to kirker bestod Svenstrup gods af 100 fæstegårde, 196 huse, 2 møller
og 1 kro og 2900 tdr. Id. skov: meget var forandret siden 1572, det år,
da Frederik II skrev om den »forfaldne« gård Svenstrup og det øde
lagte »Skolnes Slot«, at de begge »var ude af Magt«.
Neergaards søn Joachim Peter Christian Bruun de Neergaard over
tog efter bestemmelsen Svenstrup; i hans tid blev husmandshoveriet
afløst 1848. Han var ligesom sine forfædre en såre dygtig landmand
og deltog også en kort tid i det politiske liv.
Hidtil havde Svenstrups besiddere øget godsets område, indtil går
den var blevet Sjællands næststørste sædegård. Men fra 1860’erne går
strømmen i modsat retning, nu følger godssalget. Først sælges Vindingegaarden, så en del fæstegårde. 1850 oprettes avlsgården Overdrevsgaarden og 1873 Stubberupgaarden.
Ved Neergaards død 1893 tilfaldt Svenstrup hans dattersøn baron
Joachim Wedell-Neergaard, som fortsatte salget af fæstegodset, så
ledes at efterhånden alt bøndergodset blev frasolgt. 1909 afløstes
arvefæsteafgiften, og de to kirker solgtes, således at der foruden hovedGæsteværelse (fot. Holt & Madsen).
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gården og de to forpagtergårde kun er nogle få mindre ejendomme
tilbage, der benyttes til arbejderboliger. Endelig sker der den ændring,
at godset 1922 overgår til fri ejendom for baron Wedell-Neergaard,
der må betale 1329.544 kr. til staten og 2.127.271 kr. til successorerne.
Wedell viede i øvrigt navnlig de dejlige gamle skove sit arbejde. Efter
hans død 1926 tilfaldt Svenstrup ifølge skøde 1937 hans søn, baron
Christian Wedell-Neergaard. Gårdens nuværende ejer er dennes søn
baron Jens Wedell-Neergaard, som overtog den ved faderens død 1949.
Men også selve bygningen har sin historie: Af Svenstrups bygninger
fra tiden før den nuværende hovedbygning opførtes ca. 1780, er der
nu intet tilbage, men enkelte oplysninger har vi dog bevaret, der kan
give os fingerpeg om, af hvilken bygningsmæssig karakter gården tid
ligere har været. Som oprindelig landsbygård må Svenstrup have lig
get i eller ved landsbyen af samme navn, men om den altid har ligget
på sin nuværende plads, ved vi ikke. Vi kan ingen befæstningsanlæg
af nogen art se i terrænet; gården har næppe været befæstet i middel-

43

KØBENHAVNS AMT

alderen ; både i kloster- og i bispeeje har den kun været betragtet som
en almindelig større landejendom, en »curia«. I Antvorskov-tiden har
den næppe engang været en hovedgård, snarere en kloster-ladegård,
og dens bygningsanlæg har sikkert ikke skilt sig meget ud fra en større
bondegård; den har ingen særlig borggård haft, måske ikke engang
et egentligt stuehus. I bispeperioden — efter 1454 — er forholdet der
imod nok blevet et andet; nu bestyredes den af en verdslig mand
på Roskildebispens vegne. Han har nok virkelig »ført hus« på Sven
strup, hvilket forudsætter et rigtigt stuehus og en deling af gården i
borggård og ladegård. Videre ved vi, at gården 1523 blev af brændt
ved vold og atter genopbygget. Ifølge forskellige kilder mener man,
at der efter 1523 blev bygget »et lille stuehus«, grundmuret, på syv
fag i to etager med svale og trappe ud mod gården. Huset var så lidet
rummeligt, at hver etage kun indeholdt ét kammer. Denne type stue
huse kendes i sin smukkeste og stateligste form fra Glimmingehus i
Skåne. Desuden fandtes der et stråtækt bindingsværkshus.
Som vi allerede har hørt, havde Frederik II planer om at opføre et
jagthus her. Sandsynligvis er det det hus, der omtales i besigtigelsen

Hjørne af havesalen (fot. Holt & Madsen).
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Spisestue (fot. Holt & Madsen).

fra 1664: et temmelig stort »grundmuret Hus i Sønder og Nør« (det
»lille« lå med gavllinien i øst og vest), der var forbundet med det
ældre stenhus ved en gang; det var delt i to etager med til dels hvæl
vet kælder og havde vindeltrappe i et udvendigt trappetårn. Det har
indeholdt to store stuer, hver i sin gavl, en korridor og to mindre
kamre mellem de store, altså den typiske renæssanceplan.
I de følgende årtier hører vi intet om byggearbejder på Svenstrup,
og i det 17. århundrede synes gården, efter en synsforretning foretaget
1664, at være meget forfalden. Først ærkebiskop Svane tager igen fat
på byggerierne, og hans byggearbejder afsluttes 1670 af enken Marie
Fuiren. Sandsynligvis har han kun udvidet de ældre bygninger; Fre
derik H’s hus er bibeholdt som den egentlige beboelsesbygning. An
tagelig har der desuden været lave, teglhængte længer i bindingsværk
mod nord og vest med enkelte udløberfløje, således at det hele har
dannet et trefløjet anlæg.
Da Jens Bruun de Neergaard 1763 overtager gården, skaber han
det nye Svenstrup. Allerførst tager han fat på haven og indretter den,
sådan som den endnu til dels er bevaret — regelmæssigt og symme-
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trisk anlagt med klippede træer og hække, og en parterrehave med
snirklede blomsterbede. 1766 brænder den gamle ladegård, og det
giver stødet til, at han nu giver sig i kast med avlsbygningerne. Først
opføres en statelig trefløjet ladegård åben mod nord mod den tre
fløjede borggård; i fortsættelse af sidelængerne, der var af bindings
værk, lå vognskurene. Hovedbygningen tager Neergaard fat på ca.
1780, lige efter at han er blevet adlet; antagelig har det gamle stuehus
ikke været en passende bolig for den ny adelsmand. Nu er hovedbyg
ningens facader, som tidligere nævnt, hvidkalket, men oprindelig stod
de i røde sten med dekorativt sandstensarbejde, mere tungt og alvor
ligt. I slutningen af det 18. århundrede trænger den engelske havestil
ind i Danmark, og vi ser da også, at man i 1790’erne har inddraget
partiet nord for hovedbygningen og her anlagt en have i engelsk stil.
I det følgende århundrede stod Neergaards Svenstrup i alt væsent
ligt uforandret. Efter en brand genopførtes laden 1817 i grundmur —
en meget stilfuld og smuk empirebygning, og i 1850 opførtes der en
forpagterbolig vest for hovedanlægget.
Først i 1890’erne skete der større ændringer: bygningen blev nu
kalket hvid og istandsat af arkitekt V. Holck; vinduerne og have
døren fik indfatninger i rød sandsten, der kontrasterer smukt med
den hvide facade. Men den største ændring var dog, at ladegården
flyttedes længere mod vest, hvor der opførtes nye ladebygninger i et
trelænget anlæg. Svenstrup hovedgård er nu på 780 tdr. Id., hele god
set omfatter 4.340 tdr. Id., heraf 3.070 tdr. Id. skov.
ELIN BACH
EJERE

Antvorskov kloster
1454 Roskilde bispestol

1536
1622
1666
1744
1751

Kronen
Roskilde domkapitel
Hans Svane
Fr. Oertz
Peter Johansen Neergaard

BYGNINGER
Lille grundmuret stuehus

Jagthus og stutteri

Udvidelser til et trefløjet anlæg
1782-84 Nuværende hovedbygning
opført ved J. C. Kitzling

1893 J. Wedell-Neergaard
1894-96 Indvendig restaurering ved
V. Holck; ladegården flyttes

Hovedbygningen set fra haven, fra syd (fot. Holt & Madsen).

Risbyholm
Ørsted sogn, Ramsø herred, Københavns amt

I 1721 ansøgte godsejer og etatsråd Peder Benzon, der ejede jord for
skellige steder på Sjælland, kongen om tilladelse til, af 2 bøndergårde,
kaldet Risbygaarde, liggende i Ørsted sogn i det daværende Roskilde
amt og af hartkorn i alt 29 tdr. 2 fdkr. 2 alb., måtte udgøre en hoved
gård og opnå de til en sådan hørende friheder. Ansøgeren ville derved
først og fremmest opnå en skattelettelse, og for at kronen ikke af
den grund skulle lide noget tab, tilbyder han at give afkald på hoved
gårdsfriheden af en tilsvarende mængde hartkorn, som tilhørte ham,
nemlig knap 20 tdr. hartkorn på Vibygaards gods i Viby og godt 9
tdr. på Gjeddesdal gods i Kildebrønde. Angående det hartkorn, hvis
friheder tilbydes opgivet, oplyses, at der ikke er nedbrudt bønder
gårde på det, og at det er »besat« med bønder, som det forhen har
været. Endvidere anmodede Benzon om, at Hønske by, hvorpå han

47

KØBENHAVNS AMT

havde hovedgårdsfriheder, og som kongen tidligere havde tilladt ham
at lægge under Gjeddesdals hovedgårdstakst, måtte blive lagt ind un
der »Risbygaard« ; thi den — altså Hønske by — lå »meesten 2de
Miile« fra Gjeddesdal, men kun »een Fierding Veij fra Riisbye
Gaarde«. Dette blev bevilget ham, og han fik i alt ca. 56 tdr. hart
korn under sin nye hovedgård, nemlig foruden de 29 tdr. under Ris
bygaard, som gården altså kaldes her, ca. 27 tdr. i Hønske.
Gårdens tilliggender øgedes stærkt i den følgende tid ved, at en del
bøndergods i Ørsted sogn og omegn blev lagt til den. 1737 var der
således 321 tønder fæstehartkorn, medens der i 1755 var over ét hun
drede tønder mere. Af den indberetning om hoveriforholdene på
godset, der i 1773 i henhold til kongelig forordning indsendtes til
rentekammeret, kan man se, at selve Risbygaards hartkorn stadig var
29 tdr. Hertil kom den såkaldte Hollænderigaard ovre i Hønske
med ca. 25 tdr. samt vidt spredt fæstegods. Af de fjerneste besiddelser
kunne hovedgården naturligvis ikke få nogen hoveriydelse, hvad der
ikke har været til skade for de pågældende bønders velstand.
I dokumenterne i forbindelse med den nye hovedgårds oprettelse
omtales den, som nævnt, som Risbygaard — efter den lille landsby,
Risby, den opslugte; men Peder Benzon døbte den Benzonseje. En
anden hovedgård, han fik oprettet på egnen nogle år senere, kaldte
han Benzonsdal. Benzonsejes navn ændredes i begyndelsen af dette
århundrede til Risbyholm; men det ældre navn er dog langtfra
glemt endnu.
Benzon døde midt i 1730erne, og hans ejendomme blev sat til auk
tion. På denne blev Benzonseje købt af fru Kirstine Catharine Schu
macher, enke efter oberst Schumacher, og godset blev i hendes og
hendes slægts besiddelse indtil 1784. Det blev en blomstringstid for
det. Som foran nævnt øgedes dets jordtilliggender, og under det lag
des patronatsretten til flere — i alt 6 — af egnens kirker, hvormed
fulgte ejendomsretten til disse kirkers indkomster i form af tiender.
Salgsprisen i 1784 var da også den ganske pæne sum 60.000 rdl.
Godsets nye ejer var generalkrigskommissær John Brown. Han var
— som også navnet antyder — af angelsachsisk herkomst, idet han
og hans to brødre, William og David, var indvandret fra Skotland
her til landet i århundredets midte. Disse tre unge mænd fik snart
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Hovedbygningen set fra nordvest (fot. Holt & Madsen).
oparbejdet en stor forretning, der både drev handel, rederi og vekse
lerervirksomhed. Tiderne var særdeles gunstige for den danske handel
og skibsfart i disse år. Stormagterne førte lange og udmattende krige
mod hinanden, og der kæmpedes ikke mindst til søs. Brødrene Brown
sendte deres skibe ud på lange togter, og de bevæbnede dem solidt og
holdt egne fregatter til deres beskyttelse. John var en af Det asiatiske
Kompagnis direktører i årene 1770-75 og 1779-85, og iden tid var hans
og broderens indflydelse på Danmarks oversøiske handel overordentlig
stor. Som man kunne vente, skabte John Brown sig en meget betyde
lig formue, og en stor del af denne anlagde han, som almindeligt i
datiden, i jordegods. Handel var usikker, handel på Ostindien meget
usikker, jord derimod, vidste man, ville altid bevare en vis værdi.
Selv havde Brown sikkert ikke meget forstand på landbrug ; men han
var ikke den mand, der af den grund kritikløst gav sine bestyrere frie
hænder til at skalte og valte med hans jord, som de nu havde for
stand til. Han havde fra sin forretningsvirksomhed fået øjnene op
for, hvor meget mere forstand på handel og søfart, specielt på kolo
nierne, hans engelske landsmænd havde, så hvorfor ikke også prøve,
4 DSH 4
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Risbyholm set fra nordvest (fot. Holt & Madsen).

om de ikke kunne lære danskerne et og andet om landbrug. Han
indkaldte derfor skotske landmænd og placerede dem på sine gårde,
hvor de prøvede en række nye driftsmetoder. Om han eller landet
som helhed opnåede nogen større økonomisk fordel ved det, er dog
et spørgsmål.
Benzonseje havde han købt, da han stod på sin lykkes og velstands
højde, og foruden den havde han erhvervet store jordejendomme i
Gentofte sogn. Han nøjedes endelig ikke med at anlægge sine midler
i landejendomme, også inde i København blev han ejer af store ejen
domme. Af hensyn til sine forretninger opholdt han sig naturligvis
mest herinde, og Benzonseje har sikkert ikke set meget til ham. Da
der den 1. juli 1787 blev optaget folketælling, var han i al fald ikke
derude. Tællingen noterer ved godset: »Proprietæren General Krigs
Commissarie Brown opholder sig med Frue og Børn i Kjøbenhavn«. Den
daglige ledelse af godset var på den tid lagt i hænderne på den 31-årige
ugifte Johan Peter Bechmann — navnet lyder ikke meget af skotte —
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om ham siger folketællingen, at han »haver Opsyn med Stedet«,
hvilket vel vil sige, at han har været bestyrer eller ridefoged. Til sin
hjælp havde han en ladefoged, en halv snes karle og et par hyrde
drenge. Husholdersken på gården var en 32-årig enke, Inger Mar
grethe Simmer, og hun havde 4 piger under sig samt et par ældre
huskoner, begge enker. Den enes lille pigebarn, den 13-årige Karen,
pranger med benævnelsen »Hønsse Pige paa Bentzons Eje«.
Ved denne tid var det begyndt at knibe for John Brovvn. 1783 var
Den amerikanske Frihedskrig forbi. Der var atter fred på havene,
og dermed var de gyldne tider forbi for den neutrale handel. Det
viste sig nu, at John Browns forretning ikke kunne tåle dette omslag.
Med rivende hast gik det tilbage for den, og i 80ernes sidste år måtte
der realiseres. 1788 blev der holdt auktion over hans ejendele, og også
Benzonseje kom under hammeren. Den blev dog reddet for familien,
idet David Brown blev den højestbydende ; men han kunne kun holde
den ved radikalt at sælge bort af dens tilliggender, først og fremmest
kirkerne med deres tiender; thi disse var i de tider en meget efter
spurgt handelsvare, eftersom de — med rette — ansås for en god og
solid pengeanbringelse. Trods disse realisationer kunne han alligevel
kun holde ud et års tid. 1789 blev godset solgt til dets forvalter, L.
Larsen. Efter nogle års forløb kom det derefter i hænderne på doktor
i theologien Edvard Sneedorph Hammer.
Efter et par ejerskifter blev godset derefter i 1834 købt af August
Busck. Det var dog ikke helt det samme gods som før. Omkring år
hundredskiftet var der gået en bølge af fæstegårdssalg over landet, og
Benzonseje var også blevet mærket heraf.
Da folketællingen af 18. februar 1834 blev foretaget, var gården
forpagtet bort til den kun 23-årige J. N. N. Hostrup Schultz, der til
sin medhjælp havde den næsten lige så grønne forvalter H. L. Jæger,
løvrigt var der 16 karle og tjenestedrenge samt en smed og en gartner.
Husholdersken regerede over en amme, en kokkepige, en stuepige,
en mejerske, en bryggerpige og 4 malkepiger. Under hovedgården lå
et par husmandshuse, hvis beboere gik på dagleje på gården. Ved
folketællingen 5 år senere har Busck og familie forlængst taget Ben
zonseje i besiddelse. De forholdsvis unge herremandsfolk havde alle
rede en børneflok på 6, som den unge theologiske kandidat Conrad
4*
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Sophus Nyegaard svang sit tugtens ris over. Bemærkelsesværdigt er
det, at godset har udvidet sin stab af håndværkere en hel del. Der er
nu en gartner, en smed, en hjulmand, en murer og hele to tømrere.
Fra det 19. århundredes midte ejedes Benzonseje af P. A. Hebert
og dennes svigersøn, etatsråd Harald Holme, og efter denne sidstes
død af enken, der gav gården navnet Risbyholm. 1917 blev den solgt
på dødsboauktionen efter hende, og af salgssummen oprettedes et
legat på ca. 900.000 kr. for sjællandske proprietærers enker og ugifte
døtre. Dette legat fik Harald Holmes navn. Køberen var den kendte
kreatureksportør N. P. Nielsen; han solgte i 1928 Risbyholm til den
nuværende besidder, godsejer Carl G. Udsen. Gården har nu et til
liggende på 475 tdr. Id. ager, 30 tdr. Id. eng og 25 tdr. Id. skov.
Gårdens hovedbygning stammer fra det 18. århundrede; men den
har i den nyeste tid gennemgået en del ombygninger. Avlsgården er
opbygget efter en brand i 1936.
SIGURD JENSEN
EJERE
1721 Peder Benzon
1737 Kirstine Catharine Schumacher
1784 John Brown

BYGNINGER
Kaldt Benzonseje
Hovedbygningen opført

1789-1857 Forskellige ejere
1857 P.A. Hebert
1903 Nu kaldt Risbyholm
1917-28 Forskellige ejere
1928 C. G. Udsen

Hovedbygningen set fra syd (fot. Aa. Roussell).

Gammel Lellingegaard
Lellinge sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt
Som en af bispestolens hovedgårde skulle Lellingegaard og dens tillig
gende være beskrevet i Roskildebispens jordebog, men af ukendte
grunde nævnes kun Lellinge len i jordebogen, hvor det meddeles, at
fire kirker, nemlig Lidemark, Vollerslev, Gjørslev og Bjæverskov hørte
derunder, foruden halvdelen af Gamlekøge på den anden side åen.
Man kan dog regne med, at lenets jordegods omfattede i det mindste
hele Lellinge by, således som det også var tilfældet i det 16. århun
drede. Meget ved man ikke om Lellingegaard i middelalderen, men
i det herrens år 1297 var biskop Jens af Roskilde selv til stede på
den, enten han nu har haft mere stadigt ophold der eller blot var gæst
for en enkelt dag. Siden nævnes gården igen i 1350 i en anden Roskilde
bisp, Jakob Lunges testamente. Han skænkede ikke alene sin frænde
Jakob Olsen Lunge både en gylden ring og et horn, samt en armbrøst,
men tillige besiddelsen af Lellinge len, indtil indtægterne af det havde
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godtgjort ham hans udlæg på et felttog med kongen til Nordtyskland.
En enkelt lensmand af ringere byrd, væbneren Broder Pedersen, hvis
herkomst man ikke kender, var imod slutningen af det 15. århundrede
besidder af Lellinge.
Som andet bispegods blev denne gård efter reformationen kron
gods og bortforlenet. 1547 fik Jakob Vindtz forleningsbrev »paa en
Gaard uden Køge, hedder Lelling Gaard, som Jesper Skænken til
forn i Forlening havde«, og 1555 blev den overdraget ham på livstid.
Han, der var »Høvedsmand for Landsknægtene«, velsagtens en ty
sker, og havde forpligtet sig til at bo her i riget, skulle ikke betale
nogen afgift af de tre gårde i Lellinge, som den gamle hovedgård nu
var delt i. Men et kongebrev pålagde i 1574 Christoffer Valkendorf at
skaffe Jakob Vindtz erstatning for de tre gårde, som kongen havde
mageskiftet til Peder Bille.
Mageskiftet havde også omfattet de andre 15 gårde i Lellinge by.
Endvidere fulgte det sædvanlige hovedgårds-tilbehør med, her endog
to møller, Lellinge mølle og en mølle i overdrevet. Hvortil kom to
gårde i Endeslev og en gård i Bistrup i Lidemark sogn, foruden den
gamle hovedgård Spanager med dens tilliggende gods. Peder Bille til
Svanholm, hofmester hos dronning Sophie og i øvrigt en veltjent lens
mand, var med sin hustru kommet i besiddelse af det nære Vallø, men
nåede næppe inden sin død 1580 at genoprette den gamle hovedgård
i Lellinge. Endnu i 1596 blev byens bønder lagt i skat, fordi de ikke
gjorde ugedagstjeneste til hovedgården. Men i mandtalslisterne efter
århundredskiftet glimrer de ved deres fraværelse, og man ved også
ad anden vej, at der nu var opført mere herskabelige bygninger.
Efter Peder Bille havde hans enke Birgitte Rosenkrantz den, og
derpå måske datteren Anne Bille. Siden klagede Otte Brahe Pedersen
over, at noget af fru Anne Billes »gods« stadig stod og fyldte op på
Lellingegaard. Ejerforholdene er fremdeles ikke helt klarlagt, før
1630, da fru Ellen Marsvin ejede Lellinge. Hun skal have købt den
af Holger Rosenkrantz, som atter havde arvet gården efter sin søster
Margrethe. Hvorledes nu dette forholder sig, så skilte fru Ellen sig
i det nævnte år af med Lellinge.
Om det var helt med hendes gode vilje, er ikke let at sige. Ganske
vist var det til hendes egen datter, Kirsten Munk, Christian IV’s ge-
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Lellingegaard ved midten af 19. årh. Gouache af P. C. Krøll i Nationalmuseet.

malinde, at hun overdrog Lellingegaard, tillige med andre mere be
tydende herregårde nemlig både Boller og Rosenvold i Jylland, Kær
strup på Taasinge, samt Vallø, alle med deres tilliggende bøndergods.
Og afståelsen skete, fordi fru Ellen havde solgt en del af datterens
gods og nu altså måtte yde hende erstatning. Christian IV havde i
hvert fald dikteret hende afståelsen af Boller og Rosenvold, om ikke
just af kærlighed til Kirsten Munk. For det var netop i det skæbne
svangre år, da samlivet mellem hende og den kongelige husbond for
alvor var hørt op, og hun på hans behagelige opfordring var draget
sin kås, de tusinde djævle i vold. De to jyske gårde blev i de følgende
år hendes forvisningssted.
Når Christian IV overtog fru Kirstens godser, var det vel først og
fremmest af hensyn til deres fælles børn, og sønnen Valdemar Chri
stian nævnes da også som besidder af Lellingegaard. Men han faldt
jo i Polen i året 1646, og endnu i 1657 skriver sognepræsten om Lel
lingegaard, byen og møllen, at det altsammen tilhørte velbyrdige fru
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Kirsten Munk, mens kongen ikke havde mere »i Menigheden end en
forfalden Kirke og en øde Præstegaard«. Og efter fru Kirstens død
det følgende år tilfaldt Lellingegaard og gods datteren Leonore Chri
stine og dermed hendes ægtefælle Corfitz Ulfeldt, der siden kun slap
fri af deres fangenskab på Hammershus ved at overdrage kongen og
kronen deres sjællandske jordegods, deriblandt Lellingegaard med
dens tilliggende.
Godset kom således atter i kronens eje, for dog allerede 1662 at
blive overdraget til en borgerlig, til hofkøkkenskriveren Hans Olufsen,
en af kronens mange kreditorer, for henimod 40.000 rdl. Hartkornet
beløb sig til over 759 tdr. Selve hovedgården var i søskendeskifte
takseret til 48 tdr. htk., og i dens forskellige vænger kunne der sås 31
tdr. rug og byg, samt 13 tdr. 2 skp. havre, mens skovene sattes til 263
svins olden. Bøndergodset bestod foruden af hele bebyggelsen i Lellinge sogn, derunder de siden forsvundne bol i Svansvad og Yder
holm, af en ca. 35 hele og halve gårde foruden adskillige huse i Lide
mark o. fl. sogne inden for Bjæverskov herred, samt uden for dette
i navnlig Ejby og Spanager i Ramsø herred.
I den jordebog, der blev indsendt i anledning af matrikuleringen
1662 blev værdien af bygningerne på Lellingegaard angivet til 200 rdl.
I en inventarieliste nævnes forskellige gemakker på Lellingegaard, to
fruerstuer, pigernes og jomfruernes kammer, sengekammeret, skriver
stuen, samt mindre herskabelige lokaler, som ladefogdens kammer,
bryggers, køkken og borgestue. Det registrerede bohave bestod mest
af gammelt skrammel, rødmalede træborde og bænkekister, et par
»stenskiver med fod«, nogle danziger-sengesteder og kurvesenge, samt
på loftet navnlig en del gammelt jern, nogle »taskelåse«, et gammelt
sejerværk og en liden klokke til at ringe til bords med.
Hans Olufsen var en af den ny tids borgerlige opkomlinge, en fhv.
tolder i Skåne, der havde svunget sig op under krigen dels ved leve
rancer til kronen, dels som reder for kaperfartøjer. Han kom også i
besiddelse af Jonstrup og Kværkebygaard. Allerede da man forhand
lede om købet af Lellingegaard, havde han anmodet om, at det måtte
bevilges ham »selv at stifte et Birketing«, og fik to år senere, da der
manglede penge i statskassen, birkerettigheden for 1000 rdl. Både Lellinges og Jonstrups bønder skulle høre under dette birketing.
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Samme år fratrådte Hans Olufsen sin stilling som hofkøkkenskri
ver og tog fra nu af stadig ophold på Lellingegaard, hvor han døde
1670. Hans hustru Inger Hansdatter overlevede ham til 1688, men
havde ved sin død længst solgt hans forskellige godser.
1680 var Caspar Schøller ejer af Lellingegaard. Hans farvestrålende
adelsskjold med drager og guldnøgler var af ny dato, meddelt ham
og en broder året før. Han var som sin forgænger på gården af bor
gerlig ekstraktion, borgmestersøn fra Køge, men en studeret mand,
jurist, der efter bedste adelige mønstre havde studeret i udlandet. Pro
tegeret af Griffenfeld bevarede han sin stilling efter dennes fald, han
var medlem af talrige regerings-kommissioner, men i øvrigt en god
forretningsmand, der forstod at udnytte tidens lejlighed. I det hele
taget anlagde han sin formue — han havde også arvet betydelige mid
ler efter faderen — i jordegods og endte som ejer af over 1400 tdr. htk.
samt 13 kirker. Straks efter købet af Lellingegaard blev alle hans
ejendomme i Roskilde, Tryggevælde og Ringsted amter lagt under
Lellinge birk. Endvidere fik han lov til at gøre den tidligere hoved
gård Spanager til en fri sædegård, og selve Lellingegaards hovedgårds
takst blev betydelig udvidet, både med Lellinge og Svansvad møller,
samt med de jorder, der lå til Yderholm huse og Vemmedrup mølle,
så den kom op på næsten det dobbelte, 91 tdr. htk. Endelig fik han
1686 bevilling til at bygge en bro ved Lellinge Å og opkræve bro
penge, samt oprette et værtshus, og samme år tilmageskiftede han sig
en del gårde fra Otte Krabbe til Holmegaard.
Caspar Schøller kunne således skrive sig til både Lellingegaard,
Spanager og Taagerød, og blev efterhånden kancelli-, justits-, etatsog gehejmeråd, samt justitiarius i højesteret. Han døde 1719 og blev
begravet i Lellinge kirke.
Denne står stadig som et minde om hans virksomhed. 1694 ind
viedes det ny kor, »han tilforn af Grund op havde ladet bygge og
Kirken ellers paa kosteligste Maade reparere, pryde og staffere«. Næ
sten alt det kunstfærdigt udskårne inventar bærer stadig hans og hans
hustrus våben og navnetræk, både altertavle, korskranke, prædikestol,
stolestader, orgelpulpitur, pengetavler, ligesom han også har skænket
de stadig bevarede alterstager, lysekronen, klokken og det forsvundne
tårnur. I skibet har stået en herskabsstol, som formodentlig var hans.
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Hans kone Johanne Thune kom ikke til at henleve sine »18 Aars
kurrende og sukkende Tilstand udi den enlige Stand« på nogen af
hans hovedgårde, der alle tre blev solgt allerede året efter hans død
i 1720, Spanager til Christian Carl Gabel og Lellingegaard medTaagerød, tilsammen 838 tdr. htk., til en dame i lignende stilling som Kir
sten Munk, nemlig Anna Sophie Reventlow, fyrstinde af Slesvig og
kong Frederik IV’s gemalinde til venstre hånd. Hun havde i 1713
modtaget Valløgaard med Billesborg og Gunderup, samt underlig
gende bøndergods, i alt 1765 tdr. htk., som gave fra kongen, der sam
tidig gjorde godserne til et grevskab, og i dette blev nu både Lellinge
gaard og Taagerød indlemmet. Patentet blev udstedt i marts 1721, 8
dage før den virkelige dronning døde, og således kun godt tre uger
før Anna Sophie på ny blev viet til kongen nu til højre hånd, hvorpå
hun i den efterfølgende maj måned blev kronet til Danmarks dronning.
Om Lellingegaard i de følgende år har huset kong Frederik og hans
»Englehjerte«, vides ikke, men i den periode havde gården en beboer,
som blev bekendt på grund af sit sørgelige endeligt. Knud Ahasverus
Becker, ridefoged på Vallø, der som andre af sine lige »ikkun havde
et slet Vidnesbyrd ... han var alt for haard ved Bønderne«, blev siden
som ejer af Bækkeskov ynkeligt myrdet af sine egne hovbønder.
Christian VI efterkom efter faderens død ikke hans bestemmelser
om den elskede ægtefælles skæbne. Forvist til sin fædrene gård Clausholm måtte hun afstå hele sit grevskab, ikke blot Vallø gods, som
kongen havde skænket hende, også den for hendes egne midler er
hvervede Lellingegaard med tilliggende. Og kort tid efter, i marts 1734,
overdrog Christian VI grevskabet til sin dronning Sophie Magdalene,
der for eftertiden står i det sletteste lys, på grund af sit hovmod, sin
tyskhed og sin næsten utrolige ødselhed. Hun gjorde Vallø til »Et
Kongelig Frøiken Stift«, skønt Lellingegaard nær var blevet stiftets
hovedsæde.
»Det hvide Stift« på Vallø blev bygget af Thura i året 1736. Når
en lille stentavle over indgangen bærer årstallet 1733, er det, fordi
den før har siddet på Lellingegaard. Straks efter sin overtagelse af
godset må dronningen her have ladet en bygning opføre, bestemt til
et »Frøken-Kloster«, og i årene 1734 - 35 byggede Thura i tilslutning
til denne »en nye Kirke og Trappehuses-Bygning«, som imidlertid
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Gammel Lellingegaard set fra syd (fot. M. Lebech).

aldrig blev færdig, trods det, murene var ført op i 1% alens højde.
De siges nedbrudt, så kun kælderens hvælvinger blev stående, og de
forskellige byggematerialer blev ført til Vallø, derimellem også »to
Marmorengler, som paasad over Døren med dertil hørende 3 Stykker
Stenzirater, Dronningens Portræt i Bryst-Størrelse af Marmor, og en
Stenportal til ditto Portræt«. Det er disse billedhuggerværker fra Lel
lingegaard, der endnu pryder stiftsbygningen på Vallø.
Hvad angår klosterbygningerne på Lellingegaard, så skrev sogne
præsten i 1755 »at der paa denne foruden Værelser for en Forpagter,
som til Beboelse bortlejes, staar et højt Hus af moderne Arkitektur
med Aarstal 1733, opbygt af Hendes Majestæt, den kgl. Fru Moder,
i Tanke at ... skulle være Residens for Stiftsdamerne«. Således synes
ikke hele klosterbygningen straks at være blevet nedbrudt. Endnu i
året 1860 benyttedes en kældergrund til fundamenter for en ny eneta
ges bygning, der senere er forsynet med to sidefløje, den nuværende
hovedbygning, som afløste et ældre våningshus af egebindingsværk
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mod øst. Ved udgravningen til grunden fandt man i øvrigt spor af en
»ældgammel, meget solid Bygning« af røde munkesten, om det nu har
været Lellingegaards hovedbygning fra det 16. århundrede eller levn
af bispernes sædegård.
I 1740 var Lellingegaards marker blevet betydelig forøget, nemlig
med den gamle Taagerødgaards jorder, men allerede 1783 fandt man
driften af det store areal så besværlig, at man oprettede Ny Lellingegaard. Der havde i 1770 været 36 hovbønder til Lellingegaard med
i alt 9 pløjedage, 62 spand- og 153 gangdage. Hoverikommissionen
nedsatte i 1798 disse tal med henved to trediedele, hvad måske be
virkede at hoveriet samme år blev helt afløst. Bøndergodset overgik
derefter i løbet af det 19. århundrede efterhånden til arvefæste og
siden til selveje, mens Gammel Lellingegaard stadig har været for
pagtergård under Vallø. Dens areal er nu 364 tdr. Id.
Øst for gården ligger ved åen en høj banke, der kaldes Borrering,
et navn, der i forbindelse med placeringen nok kunne tyde på, at der
her har ligget et middelalderligt borganlæg, det ældste Lellinge? Men
også bygningerne på vor tids Gammel Lellingegaard, malerisk grup
peret på åbrinken, taler trods deres moderne udseende et tydeligt
sprog. Det er let at se, at hovstrædet fra Lellinge by fører op til en
gård af mere end almindelig betydning.
MOGENS LEBECH
EJERE

1297
1336
1573
1617
1630
1658
1661
1662
1680
1720
1721

Roskilde bispestol
Kronen
Peder Bille
Otte Brahe Pedersen
Ellen Marsvin
Kirstine Munk
Leonora Christine
Frederik III
Hans Olufsen
Caspar Schøller
Anna Sophie Reventlow
Vallø Stift

BYGNINGER

ca. 1600 Hovedgårdsbygningen
opført

1733- 35 Bygninger til
»Frøken-Kloster«
Hovedbygning opført ved
Thura
1860 Ny hovedbygning på gamle
fundamenter
1957 Østfløjen nedrevet

Hovedbygningen set fra sydvest (fot. Holt & Madsen).

Gammel Køgegaard
Køge købstad, Københavns amt

Egnen omkring Gammel Køgegaard fortæller om en bebyggelses for
skydning. Hvor nu Køge by ligger, var kun strandsand eller eng, mens
den første samlede bebyggelse skete oppe omkring åen, som nu løber
gennem Gammel Køgegaards have, en kilometer vest for det nuvæ
rende Køge. Heroppe lå det ældste Køge, af en kirke har man fundet
rester ved udgravninger i frugthaven. Men havet var på denne egn
gavmildt; der blev fast grund at bygge på nede ved bugten. Her rejste
en by sig, som blev købstad og fik sin prydfulde kirke, mens Gammel
Køge skrumpede ind til nogle få huse. Men som købstaden udvider
sig, begynder den i de seneste år at klatre op ad skrænten mod Gam
mel Køgegaard efter servitutters bortfald og jords frigivelse, og skellet
er snart udslettet. Bagud hæver landet sig nu som før til åsen. Skoven
heroppe er som en forpost for de store skovstrækninger omkring Lel-
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linge, der bryder hedens flade landskab. Om Gammel Køgegaards
ældre historie vides kun, at gården i 1500-tallet kom til Bille-slægten:
Elisabeth Bille arver efter sin fader Jens hans besiddelser i Gammel
Køge. Hun var af en navnkundig slægt og en foretagsom kvinde. 1603
begyndte hun på fædrenejorden at bygge det hus på Gammel Køgegaard, som stod i omtrent 200 år. Og hun sagde til sin kære søster
Birthe: »Dette gør jeg, om Gud vil, vi skal leve og blive gamle, at vi
kan have noget at helde vort Hoved til.«
Det blev en bindingsværksbygning med egetømmer i to stokværk,
Lisbeth Billes hus. I det øverste var tre sale til festbrug; underneden
de små stuer, som søstrene havde til dagligbrug. På begge sider af den
ret høje bygning var lave fløje til køkken og vaskehus. Kun af den
nordre fløjs fremspring er bevaret en rest af den gamle gård. Og efter
hånden som de blev ledige, inddrog den kloge og myndige kvinde de
omliggende bøndergårdes jorder under hovedgården, så at Gammel
Køge by nu kun bestod af nogle, senere forsvundne, huse. Hun stod
på sin ret og havde stridigheder med Køges borgere om græsningen
på byens fælleder. Borgerne klagede over, at hun havde tilegnet sig
stykker af den fælles lyng og af den gamle Adelvej. Lisbeth Bille
mødte med kontraklage, og stridighederne varede i mange år.
De to adelige søstre nød dog megen anseelse nede i Køge. Efter
hvad der vides om deres liv og færd, har de været typiske for datidens
adelige damer, stærke udad, stille indad, af en vis storladen énfold;
i lyst til boglige sysler mændene overlegne i åndskultur. De præger
Gammel Køgegaard, ligesom indvier den, indtil Elisabeth Bille dør i
1633 efter i tredive år at have levet på den gård, hun selv havde byg
get. To år efter døde søster Birthe.
De efterlod intet testamente, og Gammel Køgegaard blev nogen
tid fælleseje for samtlige arvinger, indtil en af dem, Falk Henriksen
Gjøe, udkøbte de andre og blev gårdens ejer. Men allerede i 1641 af
hændede han den til Christen Skeel, hvis bedstemoder Margrethe
Brahe var søskendebarn til Bille-søstrene.
Christen Skeel var et af tidens store navne, en af de bedste blandt
den gamle danske adel. En ypperlig uddannelse havde han fået: i syv
år havde han opholdt sig rundt omkring i udlandet; det var en både
høvisk og lærd ung herre, som vendte hjem i 1627 for at gøre rostje62
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Gammel Køgegaard 1860. Efter Richardt og Secher.

neste ved kongens side i Trediveaarskrigen. Han blev trolovet med
den femtenårige, skønne Birgitte Rud, som tre år efter blev hans
hustru. I ligprædikenen over hende siges, at deres ægteskab i de fem
ten år, det havde varet, var »idel Leg og Skæmt i et jordisk Paradis«.
Mange børn satte hun i verden — det ellevte kostede hende livet.
Fire år efter — samme år han blev rigsråd — giftede Christen Skeel
sig på ny, med Margrethe Lunge, enke efter Mogens Bille. I dette
ægteskab, som varede fire år, blev kun to sønner født, så det Skeel
ske familiebillede på Gammel Køgegaard må stamme fra det første
ægteskab. 1650 udnævntes Christen Skeel til lensmand for Tryggevælde ; han opholdt sig vekselvis her og på Gammel Køgegaard. Sven
skekrigen gav den modige og offervillige mand med det livsfunklende
udtryk hans banesår. Han blev udpeget til at lede forhandlingerne
med Carl Gustav. Efter fredsslutningen i Roskilde vendte han hjem
som en svækket mand. Næste år måtte han bønfalde svenskekongen
om at opgive sine onde anslag mod København — til ingen nytte.
Til denne modgang stødte sygdom og vrede over at se tysk adel trænge
ind og besætte den danske adels embeder. Han skrev et brev til kon63
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gen og bad om sin afsked fra rigsrådet. Hele den gamle danske adels
myndighed og håndfæstningskrav taler ud af dette brev, der blev
Christen Skeels sidste. Kort efter — 30. marts 1659 — udåndede han
i sin søn Ottos arme.
Børnene delte hans store godser. Gammel Køgegaard tilfaldt dat
teren Birgitte Skeel — en myndig faders myndige datter. Ved faderens
død var hun 21 år. Christian Barnekow til Widskofle og Lilld i Skåne

Hoveddøren på vestfacaden (fot. Holt & Madsen).
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begærede hende til ægte, og hun flyttede derover. Men allerede 1666
døde han, og fru Birgitte havde nu både skånske godser og Gammel
Køgegaard at bestyre. Hun giftede sig endnu to gange, første gang
med den adskillige år yngre grev Christopher Parsberg. Men efter
kun to års ægteskab mistede hun ham. Var det i mismod herover, at
hun 1671 solgte Gammel Køgegaard til Otto Krabbe til Holmegaard?
I hvert fald, inden året var omme, fortrød hun salget og lod handelen
gå tilbage.
Et portræt af hende på Gammel Køgegaard viser en kvinde, der
nok vidste, hvad hun ville, og forstod at sætte sin vilje igennem. Kendt
nok er historien, hvordan Birgitte Skeel kvalte røveren, der havde
forklædt sig som kusk, i sit strømpebånd. Fuld af gru er beretningen
om det giftmord-forsøg, hendes selskabsdame Agnete Budde i 1678
rettede mod fru Birgitte, der nu havde navn og rang som grevinde.
Til hendes øvrige ejendom hørte også en gård på Østergade i Køben
havn. Denne stødte op til en anden, som den trættekære fru Regitze
Grubbe beboede. De to høje damer kom op at tvistes i anledning af
nogle vinduesfag, og fru Regitze var desuden skinsyg på fru Birgitte
for hendes højere rang. Hun formåede da jomfru Agnete til at give
grevinden rottekrudt i maden. Fru Birgitte slap fra det med livet, mens
Agnete Budde måtte lægge sit hoved på blokken, og fru Regitze for
livstid blev forvist til Bornholm.
Fru Birgitte havde fået nok af København. Hun rejste over til sine
skånske godser, hvor hun blev i tre år. Men i 1682 stod hun tredje
gang brud på Gammel Køgegaard. Hendes ægtefælle var Knud Thott
til Knudstrup og Gavnø. Brud og brudgom var født på samme dag i
samme år — begge 45 år gamle. Han tilhørte den skånske adel, men
hans hjerte hang ligesom hans frues ved Danmark. Hun boede nu
mest på Gammel Køgegaard, og skønt ejendommen havde lidt en del
under svenskernes huseren, havde hun, bistået af sine to første mænd,
sat den i udmærket stand. Fru Birgitte førte stor husholdning på går
den, og når hun kørte ind til hovedstaden, var det med fire heste, for
rider og trompeter. Hun lod plante frugttræer og alleer, og hun så sine
bønder nøje på fingrene, at de holdt veje og gærder i stand. Den fore
tagsomme kvinde døde under et besøg i København 6. november
1699, i sit 62. år.
5 DSH 4
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Hendes gård og gods arvede nu hendes eneste barn, Kjeld Christof
fer Barnekow af første ægteskab. Han døde dog allerede året efter,
så det er tvivlsomt, om han overhovedet har været på Gammel Køgegaard. Den unge skånske herremand var en rigtig krigsmand. 26 år
gammel havde han i 1689 ægtet Margrethe von Ascheberg, datter af
Skånes generalguvernør, feltmarskal greve Rutger von Ascheberg, men
i syv år drog han i leding på de allieredes side i krigen mod Frankrig.
Hans tapre frue ledsagede ham ofte. Karl XII hjemkaldte ham og
gjorde ham til dragonoberst. Ifølge traditionen deltog han i slaget
ved Narva og døde af sine sår.
Gammel Køgegaard tilfaldt nu hans enke. Gården på Sjælland be
tød ikke meget i forhold til hendes syv store godser i Skåne og på
Rygen. Men hun besøgte den dog hver sommer og boede i hovedbyg
ningen, som efter et syn, optaget o. 1710, nu havde 13 fag, medens
højre lave sidefløj på 11 fag gav plads til køkken, bryggers og borg
stue. Til gården hørte to haver, hvoraf den nuværende frugthave an
tagelig har været den ene. Jorderne var bortforpagtet til en slægt
ning, jomfru Anna Margretha Barnekow.
På ny var der krig mellem Danmark og Sverige, og da Gammel
Køgegaard og gods nu tilhørte svenske undersåtter, kom i 1709 kgl.
ordre om beslaglæggelse, således at alle godsets indkomster skulle
afleveres til amtstuen i Roskilde. Først ved freden i 1720 fik grevinde
Ascheberg sin ejendom tilbage.
Men i over femti år vedblev Gammel Køgegaard at være på sven
ske hænder. Da grevinden 1724 skiftede med sine børn, kom gården
til hendes svigersøn, grev Johan August Meierfeldt, gift med Britta
Barnekow. Hun var hans anden hustru. Han var ved ægteskabets ind
gåelse 53 år, hun kun 17, så det har nok været et fornuftparti. Meier
feldt var en stor og anset herre, en ægte karolin. 1713 var han blevet
generalguvernør over Pommern. Senere under Ulrikke Eleonoras rege
ring havde han været konseilspræsident.
For greve Meierfeldt betød Gammel Køgegaard vel kun en ind
tægtskilde. I 1734 forhandlede han med Valløs ejerinde, dronning
Sophie Magdalene, om salg af gården, men det blev til intet. Regn
skaberne viser, at den »højgrevelige Excellence« hver sommer har
aflagt et besøg på sit gods og ladet foretage nogle nødvendige repara-
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Dagligstue med Wuchters’ maleri af Kjeld Lange til Kjølbygaard ft 1658) og
andre familieportrætter (fot. Holt & Madsen).

tioner. Men det var hans hustru, som bestyrede gården, og efter at
det i testamente 1742 var bestemt, at den ældste søn, Carl Friedrich
Meierfeldt, skulle arve denne, blev sønnen hendes dygtige rådgiver,
og da han underskrev fæstebrev og dokumenter i forening med mode
ren, ansås han for den virkelige ejer. løvrigt gjorde han en tid krigs
tjeneste ved den kejserlige armé ; levede vist mere på sine svenske god
ser end på sit danske. En kundskabsrig mand var han, der efterlod
sig et stort bibliotek. Først i 1768 overtog han nominelt Gammel
Køgegaard, men mageskiftede den otte år senere til sin yngre broder
Johan August, også han var svensk officer. Han lod ejendommen
bestyre af forpagter og ridefoged.
Da fik greve Johan August i 1775 forespørgsel, om han var til sinds
at sælge gård og gods til Sieur Rasmus Carlsen. Det ville han nok;
den 29. november 1775 blev godset solgt til Rasmus Carlsen, og Gam
mel Køgegaard kom nu igen på danske hænder.
Rasmus Carlsen regnede sig for at tilhøre slægten Lange, og da
hans søn Christen adledes 1817, antog denne Langernes våben: tre
røde roser i et sølvfelt. Rasmus Carlsen, der var en forpagtersøn af
5*
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gammel landmandsfamilie, havde haft sin ejendom i nærheden af
Gammel Køgegaard og fået stor lyst til at erhverve godset. Og da
han var vel beslået, kunne han betale 54.000 rdl. kurant for den anse
lige ejendom. En dygtig og vågen mand var han. Han ophævede fæl
lesskabet med Vallø stift og Gammel Køge by. Han plantede skov
i stedet for den gamle forhugne, og han anlagde parken ved gården
på den anden side af åen.
Men Rasmus Carlsen gik bort i sin manddoms kraft. I sine sidste
leveår havde han samlet materialer til en ny hovedbygning, der kunne
afløse Lisbeth Billes ret brøstfældige. Hans enke, Maren Christensdatter, fuldførte værket. 1791 stod den nye bygning færdig, røde sten,
rødt tag. Den gamle form var bevaret, men huset var blevet højere og
bredere. Ikke et palæ, men en stilfuld velproportioneret bygning.
Da sønnen Christen 1802 var fyldt sit femogtyvende år, overtog
han styret. Efter moderens død i 1808 giftede han sig med en køb
mandsdatter fra Holbæk, Else Margrethe Nyhuus. Christen Carlsen
var ingen jordbunden mand. I landets vanskelige år viste han på
mange måder sin offervilje, skænkede egetræer af sine skove til skibe
og rede penge til landets forsvar. For godsets forbedring og forskøn
nelse havde han også et åbent sind. Da han var en stor jæger, anlagde
han en dyrehave ved Aashøje overdrev. — Heller ikke Christen Carl
sen opnåede en høj alder. Kun lidt over firti år gammel gik han bort
og efterlod sig fire småbørn, af hvilke det ældste, Hans, født 1810,
allerede 1830 fik skøde på Gammel Køgegaard for 100.000 rdl. Sam
men med Christen Skeel blev Hans Carlsen den mest landskendte
blandt godsets ejere. Som ung studerede han forstvæsen og var en
stor naturelsker. I offentligheden blev hans navn særlig knyttet til den
nationale genfødelse og politiske vækkelse i forrige århundrede.
Hans Carlsen var højt begavet med mange interesser. Han forenede
jorddrottens aristokratiske selvfølelse med sympati for den nationale
folkelighed. Ved sit ægteskab med komtesse Clara Sophie Krag-JuelVind-Frijs blev han hofjægermester; 1845 erigerede han sit gods til
stamhus ; som ældre modtog han kammerherre-titlen. Han var meget
danskfølende. Hans tre år yngre søster Anna Maria Elise, der 1842
var blevet enke efter godsejer Harald Toft til Rønnebæksholm, blev
Grundtvigs anden hustru. En anden søster Jutta blev sognepræst Peter
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Rørdams frue. Ved familieforbindelse tilhørte Carlsen således den
Grundtvigske kreds, nærmest på højre fløj. Han spillede også politisk
en rolle: var medlem af rigsrådet, ivrig skandinav, indenrigsminister
i ministeriet Monrad, kongevalgt medlem af landstinget fra 1870 til
sin død i 1887.
Men ikke mindre virksom var Hans Carlsen på sit eget domæne.
De gamle fløje af hovedbygningen nedreves og erstattedes af røde
murstenspavilloner i to stokværk med tilgang fra hovedbygningen. Og
kort fra gården indviedes i 1853 slægtens gravlund. Her begravedes
Hans Carlsens hustru, som han havde mistet kort forinden; her blev
det følgende år hans søster fru Grundtvig højsat; her jordede han sit
håb, sin eneste søn i 1865. I gravhvælvingen står N. F. S. Grundtvigs
kiste. Her hviler også hans søster Franziska, stiftsdame i Vallø, slæg
tens historiograf, død 1876. Samme år rejste godsets beboere en min
desten for de tre udmærkede mænd af familien Carlsen, som gennem
hundrede år havde styret det med indsigt og humanitet.

Christen Skeels børn med Birgitte Rud. Maleri på Gammel Køgegaard.

69

KØBENHAVNS AMT

Ved Hans Carlsens død 1887 gik Gammel Køgegaard i arv til hans
efterlevende datter, frøken Emmy Carlsen, stiftsdame i Vallø, nu be
sidder af stamhuset, som hun indehavde i 25 år til sin død i 1912 og
styrede med udpræget selvstændighed, sans for tradition og slægts
følelse. Ifølge hendes testamentariske bestemmelser af 1901 og 1912
gik nu det hidtilværende stamhus Gammel Køgegaard med ca. 1000
tdr. Id. skov og ca. 950 tdr. Id. ager og eng, samt fideikommiskapitalen over til den ifølge ovennævnte testamenter oprettede stiftelse, kal
det Carlsen-Langes Legatstiftelse, hvis indtægter anvendes til filantro
piske, kristelige, videnskabelige og andre samfundsnyttige formål.
Stiftelsens avlsgård er Vasebækgaard, der efter Køge landsogns ind
lemmelse hører under Køge købstad. Arealet er 892 tdr. Id., deraf
613 tdr. Id. skov.
JULIUS CLAUSEN
EJERE

BYGNINGER

1575(?) Elisabeth Bille
1603 Bindingsværksbygning i to
stokværk
1635 Forskellige arvinger
1641 Tilskødet Chr. Skeel
af F. Gjøe
1699 K. Ch. Barnekow
1724 J. A. Meierfeldt
1775 R. Carlsen (Lange)

1912 Carlsen-Langes legatstiftelse

1778 To længer
1783 Ny lade
1791 Den gamle hovedbygning om
bygget og udvidet til sit
nuværende udseende
1856 Sidelængerne ombygget

Hovedbygningen set fra syd over søen i parken (fot. Th. Andresen).

Giesegaard
Nordrupøster sogn, Ringsted herred, Sorø amt
Årene efter Carl Gustav-krigene og enevældens indførelse er en om
væltningens periode i dansk godshistorie. En række af de gamle adels
slægter måtte ved den tid opgive deres slægtsgårde, og nye familier
trådte frem i deres sted. Samtidig gik store mængder krongods ud af
statens eje som betaling til kronens kreditorer, da statskassen ikke
havde rede penge at betale sin krigsgæld med. Kreditorerne var mest
mænd af borgerlig familie, for en del af udenlandsk oprindelse; en
af dem var Frederik Giese, efter hvem Giesegaard har sit navn. Han
var by skri versøn fra Husum, hvor han fødtes 1625. Som ung kom
han i den danske konges tjeneste; efterhånden fik han her betydelige
stillinger, blev således i 1657 udnævnt til generalauditør, og døde som
amtmand i Ringsted amt 1693.
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Giesegaard set fra øst 1843. Tegning af Louise v. Lowzow på Giesegaard.
1665 fik han (sammen med flere andre) udlagt gods i Riberhus og
Koldinghus amter som betaling af lønrestancer og andre fordringer
på kronen. 1668 blev noget af dette gods ombyttet med andet i
Nordrup og Skivede byer (Nordrup sogn, Ringsted herred) m.v. Af
dette gods udløste Giese sine medinteressenter, og i de følgende år
erhvervede han i samme egn en række gårde samt Nordrup kirkeskov
og Farringløse kirkeskov. På basis af denne godsmængde kunne han
oprette hovedgården Giesegaard, der i 1683 fik privilegier og friheder
som andre adelige sædegårde. 1687 erhvervede han til sine øvrige
herligheder patronatsretten til Nordrup og Farringløse kirker tillige
med kirkernes jorder.
Allerede da jorderne i denne egn 1682 opmåltes til matrikelen, ejede
Giese hele Nordrup sogn undtagen præste-, degne- og kirkejorden.
Byen Skivede, der i matrikelen 1664 var sat til 14^ tdr. htk. og
bestod af 2 gårde, var i 1682 forsvundet. I de mellemliggende år var
de to bøndergårde nedlagt, og af deres jord var hovedgården oprettet.
Ganske vist var det forbudt at nedlægge bøndergårde, og først efter
Frederik Gieses død opnåede enken Margaretha Elisabeth Schonbach
kongelig tilladelse til Skivedes nedlæggelse; men det er ikke eneste
gang, en sådan kongelig tilladelse i denne tid kommer som en for
sinket sanktion af en længst foretagen inddragelse af bondejord. Ud-
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Giesegaard set fra øst 1844. Tegning af Louise v. Lowzow på Giesegaard.
over Skivedes tilliggende var hovedgårdsjorden imidlertid yderligere
blevet udvidet ved rydning af skov, således at den 1690 kunne an
sættes til 29 tdr. htk. Af gårdens tre marker var i 1682 kun den ene
gammel agerjord; den anden, Lillevangen, bestod af 112 agre, hvoraf
de 18 var ryddede i 1676 og stadig var fulde af stubbe, medens de 48
agre endnu var træbevoksede og »udygtige til Sæd«, selvom de havde
været pløjet et par gange. Om den tredie mark, »Snedsmarken« (der
havde 92 agre) siges det, at den ligger i skoven mellem træerne og
først i dette år (1682) er opbrudt. Ud over selve hovedgårdsjorden lå
endvidere direkte under hovedgården en række skove, af hvilke fleres
navne den dag i dag figurerer på Giesegaards skovkort: Store- og
Lille-Vang, Maglebjergs Overdrev, Sandaas-Marken og Hestehaven
for blot at nævne nogle; i alt var hovedgårdens skovtilliggende 1690
ansat til godt 8 tdr. skovskyld.
Om herregårdens ældste bygninger vides ikke meget andet, end at
de var opført af bindingsværk formentlig o. 1670; i markbogen 1682
oplyses, at der i Teglgaardsmarken fandtes en teglovn, der nu var
nedbrudt og kun havde været benyttet til brænding af sten til hoved
gårdens opførelse.
Det er ikke så mærkeligt, at en senere eftertid vidste at fortælle, at
både skovene og bønderne i Giesernes tid var blevet meget medtaget;
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Indkørsel og hovedbygning set fra øst (fot. Th. Andresen).
skovrydningen og kultiveringen af den nye hovedgårds jorder, deres
indelukning ved gærder og opførelsen af de nye bygninger må have
krævet overordentlig meget hoveriarbejde af godsets bønder. Dertil
kommer, at Frederik Gieses enke, der sammen med sin søn Christopher
Joachim Giese (f. 1668) arvede gården 1693, får ry som en slet øko
nom. Efter at sønnen var død 1719 (som amtmand i Vordingborg),
måtte hun overlade Giesegaard til sin hovedkreditor møntmester etats
råd Chr. Scavenius, der allerede 1720 afhændede godset til viceadmi
ral Christian Carl G abel for 13.100 rdl., samme beløb hvorfor han
havde ladet sig det udlægge. Dermed var familiens saga ude — men
endnu hviler dens tre medlemmer i Nordrup kirke, sognekirken for
den gård, hvis navn den dag i dag bevarer slægtens minde.
Chr. C. Gabels navn er særlig kendt fra den Store nordiske Krig.
Efter sin faders død var han blevet besidder af Bregentved, som han
imidlertid 1718 solgte til kongen. 1720 købte han nu i stedet ikke
alene Giesegaard, men tillige Ringsted kloster og Spanager. Af Ring
sted klosters gods lagde han en del (bl.a. skovene Slimminge Ore
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og Munkeskov samt en del bøndergods) under Giesegaard og solgte
derefter igen hovedgodset. Med Spanager fik han Bjæverskov og
Dalby kirker, og i 1725 erhvervede han yderligere hovedgården Ottestrup med Ørslev og Førslev kirker. Gabel havde herved samlet sig
et stort afrundet godskompleks, men havde ganske vist desuden på
draget sig en betydelig gæld. Til dækning heraf lånte han 1726 af grev
inde Anna Sophie Schack, f. Rantzau, enke efter den 1719 afdøde
greve Hans Schack til Schackenborg, 50.000 rdl. mod pant i Giese
gaard, Spanager og Ottestrup. Grev Schack havde stået Gabel nær.
Efter hans død fortsatte en meget nær venskabelig forbindelse mel
lem enkegrevinden og Gabel; det aftaltes ved ordningen af lånet
1726, at Gabel ingen renter skulle betale af beløbet; til gengæld
oprettedes der et vist fællesskab mellem dem med hensyn til de pant
satte godsers administration og indtægter m. v. Venskabet holdt imid
lertid ikke, og i 1734 blev Gabels gæld opsagt til betaling. Det føl
gende år kom det dog til et forlig ; grevinde Schack skulle bl. a. over
tage Giesegaard med Spanager og Ottestrup som dækning for en del
af sit tilgodehavende, og 1736 fik hun skøde på de tre godser.
Gabel havde efter erhvervelsen af Giesegaard ladet opføre en ny
ladegård, da den gamle var brændt. Han lod også anlægge en stor
have og plante »de herlige Alléer, som meget zire den Egn«, navnlig
den pragtfulde kilometerlange lindeallé, der fører op til gården fra
øst. Grevinden lod nu 1750 - 51 opføre en ny hovedbygning, et »Corps
de Logis, som er moderne prægtigt opbygt med Italiensk Tag, kost
bare Kieldere prægtige Logementer, hvoraf en stor Sahl, som af
Høyde, Størrelse og Udsigt skal have faae Steder lige«, som det hed
der i samtiden. 1752 øgede grevinden yderligere godskomplekset ved
købet af Juellund med tilliggende bøndergods og kirkerne i Gjørslev,
Vollerslev og Terslev.
Ud over de sjællandske godser ejede grevinde Schack også Gram i
Sønderjylland, hvortil hun 1754 tilkøbte Nybølgaard. Tillige havde
hun gårde i København og Ribe, og 1754 købte hun et af de endnu
ikke færdige Amalienborg-Palæer. Ved hendes død 1760 var boet
behæftet med en ret betydelig gæld på i alt 172.000 rdl. På sit døds
leje på Giesegaard opsatte hun et testamente, hvorefter Giesegaard
med Juellund, Ottestrup og Spanager samt Gram og Nybølgaard
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Udsigt fra hovedbygningen mod alleen og skoven (fot. Th. Andresen).

skulle oprettes til et stamhus for greve Frederik Christian Schack,
yngste søn af hendes stedsøn greve Otto Didrik Schack til Schackenborg. Indtil hendes gæld var afbetalt, skulle godserne dog administre
res af to administratorer. De styrede godserne til 1771, da greven
endelig fik bevilling til selv at overtage driften, skønt gælden endnu
kun var nedbragt til 102.000 rdl. Greve Fr. Chr. Schack var da 36
år gammel og fuld af iver for gennemførelsen af reformer både i
driften af hovedgårdene og i bøndernes stilling. Medens de øvrige
hovedgårde bortforpagtedes, drev han selv Giesegaard, støttet af sin
dygtige inspektør Søren Klestrup, der er kendt som landøkonomisk
forfatter. På Giesegaard gennemførtes omlægningen af driften fra
det gamle trevangsbrug til den moderne holstenske kobbeldrift. Gre
ven deltog selv i eftersøgning af mergel til sine jorder. Han var fore
gangsmand i udbredelsen af kløverdyrkning på Sjælland og indfor
skrev kløverfrø, havre og hørfrø fra udlandet. Af bevarede breve ses,
hvorledes han søgte at drage nytte af den moderne landbrugslittera
tur, som han studerede; på Gram oprettede han et stort bibliotek,
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der forøvrigt ikke alene indeholdt praktisk nyttig litteratur, men også
bl. a. skønlitteratur (det kan også nævnes, at han samlede kobberstik
på Giesegaard). På Giesegaard påbegyndte han landsbyernes udskift
ning af fællesskabet, efter hans mening den vigtigste forudsætning
for bøndernes økonomiske fremgang ; det var hans tanke, at bøn
derne herved skulle få økonomisk basis for at betale en pengeafgift
til afløsning af hoveriet, som han fandt meget skadeligt, og som han
forøvrigt nåede at få afløst på sine slesvigske godser. I 1786 var 23 af
Giesegaards bønder kommet ud af fællesskabet (og af disse var 11
udflyttede af landsbyerne), medens 39 gårde endnu lå i fællesdrift.
Samme år var gælden på samtlige godser nedbragt til 57.000 rdl.
Allerede fire år efter døde imidlertid greve Frederik Christian Schack
i 1790.
1777 var den ved grevinde Anna Sophie Schacks testamente be
stemte oprettelse af et stamhus af Giesegaard og Gram med de tillig
gende sjællandske og slesvigske godser endelig blevet ført helt ud i
livet ved udstedelse af et stamhusbrev. Stamhuset tilfaldt nu 1790
greve Frederik Christian Schacks ældste søn (i hans ægteskab med
Ida Skeel Bille) greve Knud Bille Schack. Først i 1798 blev han dog
myndig, så han selv kunne tiltræde bestyrelsen af godserne, der i de
mellemliggende år styredes af hans moder og hendes svoger major
Axel Rosenkrantz som formyndere. Den unge greve slægtede vistnok
sin fader på både med hensyn til foretagsomhed og boglige interesser,
men han måtte tidligt kæmpe med sygelighed. 1802 gennemførtes
hoveriets afløsning på Giesegaards gods. Få år senere kom krigen
1807, der ødelagde korneksporten og bragte pengene ind i et stadigt
fald — og efter krigens afslutning kom den store landbrugskrise.
Herved påførtes der påny stamhuset en gæld, der i 1820 beløb sig
til over 176.000 rdl., som dog udelukkende hvilede på de slesvigske
godser. 1821 døde greve Knud Bille Schack på en baderejse til Karlsruhe, kun 48 år gammel. Han var ugift. Til stede ved hans dødsleje
var kun hans søstersøn, Henrik Adolph Brockenhuus, der nu fulgte
ham som besidder af stamhuset.
Henrik Adolph Brockenhuus var eneste søn af greve Knud Bille
Schacks søster Anna Ernestine og overhofmester Johan Ludvig Bro
ckenhuus. Efter at have tiltrådt besiddelsen af stamhuset optoges
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Herreværelse med familieportrætter, de fleste malet af Jens Juel (fot. Th. Andresen).

han 1822 i den danske grevestand som greve Brockenhuus-Schack.
Ved denne tid opgøres (1825) de fire sjællandske hovedgårdes sam
lede tilliggender til ca. 230 tdr. htk. og 23 tdr. skovskyld (heraf Giesegaard godt 37 tdr. htk. og 15 tdr. skovskyld), medens deres bønder
gods regnedes til 1277 tdr. htk. og 39 tdr. skovskyld. Disse tal havde
omtrent holdt sig uforandrede siden stamhusets oprettelse. De årlige
landgildeindtægter samt husafgifter af de fire gårdes gods var ca.
2.360 rdl. sølv og 2.470 rdl. sedler, godt 400 tdr. havre og godt 500
tdr. byg foruden mindre naturalieposter. Disse indtægter er noget
højere end ved stamhusets oprettelse, navnlig synes husafgifterne at
være steget betydeligt; men hertil kom nu hoveriafløsningen, der i
1825 beløb sig til 1.598 rdl. sølv og 1.697 rdl. sedler af Giesegaard
og Ottestrup godser.
Trods disse efter tidens forhold anselige indtægter, viste det sig dog
meget vanskeligt at klare stamhusets gældsforpligtelser. 1825 måtte
det derfor sættes under administration af en kommission bestående af
højesteretsassessor Fr. v. Lowzow, amtmand H. E. v. Krogh og poli-
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Havestuen (fot. Aa. Roussell).

timester Kraus. Lowzow, der mest tog sig af de sjællandske godsers
sager, var grevens svoger, og greven havde stadig betydelig indflydelse
på godsernes styrelse. Der kom efterhånden igen bedre tider for land
bruget, og der gjordes i de følgende år et stort arbejde for at bringe
godserne på fode. I 1830erne og 40erne arbejdedes der bl.a. med at
bringe hegnsvæsenet i orden, så markfreden kunne gennemføres;
brak og mergling blev almindelig anvendt, og i årene 1829-44 op
førtes der 2.802 fag nyt hus på de sjællandske godsers bøndergårde.
Også på hovedgården byggedes der. 1836 nyopførtes ladebygningerne
efter en brand, og 1843 -44 føjedes en etage til den omtrent 100 år
gamle hovedbygning. Den blev derved rummeligere og mere tids
svarende. Af udseende blev den måske noget tung, men af en rolig og
harmonisk virkning med glatte hvide murflader, to lange rækker
vinduer og lavt valmtag; kun en lille trekantgavlkvist over begge
facaders midte, en fremhævelse af de tre midterste fag med en ind
ramning af lisener, samt et tværdelende gesimsbånd mellem de to
etager brød den store enkelhed.
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1847 døde greve Henrik Adolph Brockenhuus-Schack og efterfulg
tes af sin søn greve Knud Bille Brockenhuus-Schack. Han fik det
følgende år administrationen hævet og ægtede 1850 Fr. v. Lowzows
datter, Helene Sophie v. Lowzow. Gennem næsten et halvt hundrede
år sad dette ægtepar som Giesegaards herskab, optaget ikke alene af
praktiske gøremål, men også af det nationale arbejde på deres sles
vigske godser og af deres undergivnes rent personlige velfærd. God
sets beboere hyldede dem ved i 1872, femogtyve-året for grevens
overtagelse af stamhuset, at rejse dem en mindestøtte i Giesegaards
have. For godsets drift fortsatte greven det arbejde, der allerede var
påbegyndt af hans fader og administratorerne. 1857 påbegyndtes salget
af fæstegårdene, der afsluttedes 1891 ; forinden var man også begyndt
at bortsælge godsets huse. 1873 blev hovedbygningen udvidet og om
bygget i en imiteret renæssancestil med tilføjelse af tårne. Ved greve
Knud Bille Brockenhuus-Schacks død 1892 overtog hans ældste søn
greve Adolph Ludvig Brockenhuus-Schack stamhuset. I hans tid
skete en gennemgribende modernisering af både godsernes landbrug
og skovdriften. Et savværk til udnyttelse af skovenes stigende produk
tion oprettedes; nye funktionærboliger opførtes, Giesegaards avls
bygninger ombyggedes eller fornyedes helt, og hovedbygningen re
staureredes atter i 1904 under ledelse af arkitekt G. Tvede; en del
af den foregående ombygnings forlorne udsmykning fjernedes ; byg
ningen fik en noget enklere virkning og står nu med hvide murflader.
Kort før Sønderjyllands genforening med Danmark 1920 var Gram
og Nybølgaard overgået til grevens frie ejendom efter tysk lov. Nu
fulgte 1922 stamhusets ophævelse i henhold til den danske lensaf
løsningslov, der medførte en alvorlig reducering af godset. Til staten
måtte afgives omkring 1000 tdr. Id. til udstykning; Spanager udslet
tedes derved helt, og Juellund og Ottestrup formindskedes. Ottestrup
er senere bortsolgt. Giesegaard gods består derefter af selve hoved
gården Giesegaard, den bortforpagtedede hovedgård Juellund, en
større forpagtergård »Prøvegaarden« og nogle mindre forpagtergårde
og lejehuse, i alt 275 tdr. htk. med et samlet areal på ca. 5.600 tdr. Id.
Af hele arealet er om ved halvdelen skov.
1924 flyttede greve Adolph Ludvig Brockenhuus-Schack til Gram
og overdrog det sjællandske gods til sin ældste søn, greve Frederik
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Giesegaard set fra vest (fol. Niels Elswing).

GIESEGAARD

Vase af
københavnsk
porcelæn med
billede af
Giesegaard
o. 1848. Gave
fra greve K. B.
BrockenhuusSchack til
gehejmekonferensråd
Lowzow efter
ophævelsen af
administra
tionskommis
sionen 1848.
Findes nu på
Giesegaard
(fot. Th.
Andresen).

Brockenhuus-Schack. Han har som sin fader drevet selve hovedgår
den og har i det hele fortsat traditionerne fra dennes tid. Ikke blot
har greven med stor interesse helliget sig sit veldrevne landbrug og
skovenes drift; han har også med pietet værnet om det fædrene
hjem, der især smykkes af en lang række udmærkede familieportræt
ter ; af disse kan fremhæves Abr. Wuchters’ malerier af rigsfelther
ren Hans Schack og hans søn greve Otto Didrik samt flere Juelbilleder af medlemmer af slægterne Schack, Blucher, Krog og Low
zow. Fornylig har greven, omkring 80 år gammel, overdraget sin unge
slægtning civilingeniør greve Niels Brockenhuus-Schack ejendoms6 DSH 4
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retten til Juellund (1961) og Giesegaard gods (1963), men bebor stadig
selv sit gamle hjem.
I over to hundrede år har Giesegaard tilhørt greverne Schack og
Brockenhuus-Schack. Vel hører den ikke til landets ældste gårde, og
dens bygninger har ikke arkitektonisk eller historisk værdi; men i
kraft af sit store tilliggende, der placerer den blandt landets største
ejendomme, og ved sin ejerslægts indsats som samvittighedsfulde
godsherrer gennem generationer, indtager Giesegaard dog en ingen
lunde betydningsløs plads i Danmarks økonomi og historie; ved sin
idylliske beliggenhed i en af Midtsjællands smukkeste skovegne vil
den vinde en plads i hjertet hos enhver dansk, der gæster stedet.
GUDMUND BOESEN
EJERE

BYGNINGER

1668 Fr. Giese
1719 Chr. Scavenius
1720 Chr. C. Gabel

ca. 1670 Bindingsværksbygninger
ca. 1730 Ny ladegård opført efter
brand, have anlagt

1736 Anna Sophie Schack
1750-51 Hovedbygning i en etage
opført

1821 H. A. Brockenhuus(-Schack)
1836 Ladegården genopført efter
brand
1843 En etage tilføjes
1873 Hovedbygningen udvides ved
Th. Zeltner, tårnene opført
1904 Restaurering ved G. Tvede

Hovedbygningen set jra gårdspladsen (fot. Th. Andresen).

Rosengaard
Kværkeby sogn, Ringsted herred, Sorø amt
Rosengaard hører til de relativt få herregårde, hvis navn er det samme
som en adelig slægts — her dog i fordansket form, ikke i den oprin
delige tyske, Rosengarten. Fra Rygen, dengang under Roskilde stift
som bispestolens besiddelse, indvandrede ca. 1410 Tetze Slawecke,
også kaldt Tetz v. dem Rosengarten og giftede sig med en dansk
adelsdame. Han var vel i Roskildebispens tjeneste som hans efterkom
mere efter ham, eller måske var han allerede lensmand på Kværkebygaard, der, tillige med hele den store bondeby på over 30 gårde, i
den senere middelalder tilhørte Ringsted kloster og først siden fik
navnet Rosengaarden. Sandsynligvis har også gårdens første kendte
besidder, Niels Jensen, nævnt i Kværkeby for fulde 600 år siden,
været klosterets lensmand, og måske fader til Herluf Nielsen af slæg
ten Snekken, hvis våben og navn siden stod malet i Kværkeby kirke.
6*
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I begyndelsen af det 15. århundrede sad der en repræsentant for
Rosengaard’ernes anden generation her i landet, Tetz Tetzen på
Kværkebygaard. Han var gift med en Quitzov, og også deres våbener
fandtes på kirkens hvælvinger. Deres søn, Jens Tetzen overtog lens
mandsposten i Kværkeby, indtil han i 1420’erne ombyttede den med
den formodentlig bedre stilling af samme art på bispegården i Farum.
Kværkebygaards æra som adelig sædegård ligger således langt til
bage. Siden vides der ikke at have boet velbyrdige herremænd på den.
Gårdtallet i Kværkeby var før reformationen 32, foruden en øde
gård og 3 penningshuse, hvilket altsammen, som tilhørende Ringsted
kloster, naturligvis blev inddraget under kronen.
Det blev 1664 pålagt skatkammeret at undersøge, hvorledes Ring
sted amt bedst kunne udlægges til kronens kreditorer, »som allerede
til Hofspisningens Fornødenhed Forstrækning gjort haver«, nemlig
hofslagteren og hofkøkkenskriveren. Kgl. Majestæt stod i gæld til de
to herrer for ikke mindre end 45.828 rdl. Uden dette beløb blev
betalt, kunne de ikke længere sørge for hoffets forplejning, men da
godset, de skulle overtage, var næsten dobbelt så meget værd, skulle
de levere varer for differencen.
Slagter og køkkenskriver var brødre. Mens slagteren fik udlagt
Ringsted Ladegaard med langt den største del af amtet, måtte skri
veren, der kun havde 8000 rdl. til gode, nøjes med kongens gårde i
Kværkeby, Kongsted og Vigersted, samt Slimminge Overdrift Skov,
foruden en hel del gods uden for Ringsted amt, nær hans gård Lellinge, som han allerede 1662 havde købt af kronen.
Denne hofkøkkenskriver Hans Olufsen var en typisk krigsspekulant,
der især slog sig op ved tømmerleverancer under belejringen og ved
kaperier. Som nævnt var han 1662 kommet i besiddelse af Lellinge
hovedgård med 780 tdr. htk., og 1663 havde han købt Jonstrup gård
og gods.
Kværkeby så hans arvinger sig nødsaget til at afhænde 1685 på
grund af dyrtid, således også »en Gaard som tilforn er kaldet Rosengaarden, og Ole Olsen paaboede«.
Det er første gang gården nævnes ved det navn, som til sidst helt
skulle fortrænge det oprindelige. Køberen var herremanden på Sørup,
Bolle Luxdorph, en anden tidstypisk opkomling, meget beskedent be84
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Hovedbygningen set fra øst (fot. Th. Andresen).

gyndt som latinskolehører, men endt 1698 som gesandt i Stockholm.
Han fik herved kun tid til et enkelt besøg hjemme, i 1693, men netop
under det fandt han lejlighed til at beskæftige sig med gården i Kvær
keby. Da den »i forrige tider haver været en adelig sædegård og
beboet af adelsfolk«, og han nu havde kompletteret godset til 200
tdr. htk., ansøgte han om sædegårdsfrihed. Men det lod sig ikke be
vise, at Rosengaarden havde været andet end en almindelig bondegård,
og selv om så var, skulle nu alene kongens nåde afgøre, om den igen
skulle benådes med hovedgårdsfriheder. Så nådig var majestæten ikke,
Luxdorph fik ikke bevillingen.
Luxdorphs datter Hedevig Ulrikke blev gift med Adam Christoffer
Knuth i 1713. Parret kom i besiddelse af Luxdorphs godser, herunder
Rosengaarden. Og da Knuths moder i 1714 fik grevskabet Knuthenborg oprettet for sønnen, måtte foreløbig 167 af de næsten 800 tdr.
htk. falde på Kværkebygaard med byen.
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Havestue mod øst med kig ind i dagligstue (fot. Th. Andresen).
Siden var det nær ved, at kronen til komplettering af ryttergodset
ville benytte sig af genkøbsretten, men det lykkedes Knuth at af
værge dette. Rosengaardens hartkorn var efter den nye matrikel godt
en snes tønder, og om Kværkeby hed det i øvrigt, at denne bys jorder
siden landmålingen var rebet og delt lige blandt bønderne, så de 34
gårde nu hver var ansat for præcis 5 tdr. htk., mens de tidligere havde
været af uens størrelse.
Knuths anden kone Ide Margrethe Reventlow overlevede ham i
20 år. To år efter hans død, i 1738, fik hun kgl. tilladelse til at
indgå et mageskifte med sig selv! Nu blev endelig hele grevskabet
Knuthenborgs tilliggende samlet på Lolland, og Sandbygaard og Rosengaarden med deres bøndergods var ikke mere båndlagt.
I hvert fald ikke før 1743, da enkegrevinden oprettede et baroni
for sin tredie søn Conrad Ditlev Knuth. Det fik efter ham navnet
Conradsborg og omfattede Sørupgaard, der også kom til at bære
dette navn, samt Sandbygaard og Rosengaarden med tilsammen næ
sten 1200 tdr. htk. Knuth blev ligesom sin fader både ridder, ge86

ROSENGAARD

hejmeråd og kammerherre. Men hans søn baron Adam Christoffer
Knuth, som han i året 1784 overdrog besiddelsen af Conradsborg
baroni, var ikke nogen god økonom. Det hjalp ikke, at han havde fået
overdraget faderens bevilling til at optage et lån på 12 - 14.000 rdl. i
baroniet på grund af dels de »uhørte store bekostninger«, han havde
haft for at »konservere« bønderne, dels udgifter til sønnernes ophold
i København for »at lære de fornødne videnskaber« samt til en dat
ters medgift.
Faderen mente, at godserne burde sælges og købesummen, 120 150.000 rdl., båndlægges som fideikommiskapital, fordi baron Adams
»ukyndighed i landvæsnet og manglende indsigt til at bestyre et så
stort gods havde givet onde mennesker og slette trufne (valgte) for
valtere lejlighed til at bringe ham og godserne i en sådan forstyrrelse«,
at han nu sank dybere og dybere i gæld. Sønnen trak dog sit først
givne samtykke tilbage, da det var gået op for ham, at der kunne fås
meget mere ud af godserne, blot driften blev forbedret. Han havde
ladet Rosengaardens jorder, der lå i fællesskab med en af baroniets
største byer, Kværkeby, opmåle og udskifte. Men det var dyrt, og
mere ville løbe på, hvis jorderne helt skulle ryddes for de »derpå i
mængde værende sten og stubbe«, moserne udgraves og hovedgårdens
jorder indhegnes med stengærder og grøfter samt inddeles i marker
»på holstensk«. 1796 blev fader og søn dog enige om, at baroniet
skulle sælges og fik tilladelsen. Knuth havde for at skaffe penge solgt
en mængde træer på roden, og en særlig kommission blev sat ud på at
redde baroniets skove og få køberne til at frafalde deres krav på
billigst mulige vilkår.
1797 blev baroniet Conradsborg solgt på auktion, og Rosengaarden
var derpå på forskellige hænder, til den første ejer af slægten, som
stadig besidder gården, Johannes Theodor Suhr, i 1866 overtog den.
Fæstegodset var afhændet på nær nogle bolsteder og huse samt afbyggergården Bedstedgaard. Selve Rosengaardens areal var 456 tdr. Id.
ager og eng, samt 389 tdr. Id. skov og mose. Køberen, forvalter på
Berritsgaard, da handelen fandt sted, stammede fra det kendte
københavnske handelshus. Han efterfulgtes af sin søn af samme navn,
landbrugskandidat Johannes Theodor Suhr, efter hvis død i 1920 en
ken overtog gården, som herefter kaldtes Rosengaard. Fru Eva Suhr
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hensad i uskiftet bo til 1933, da sønnerne Erik Suhr og Johannes
Theodor Suhr, indtil da forpagtere af henholdsvis Rosengaard og afbyggergården Bedstedgaard, overtog disse som ejendom. Samtidig
blev skovene, der var forøget ved køb i det 19. århundrede, frasolgt.
Rosengaard har nu et areal på 312 tdr. Id.
Man kender ikke noget til bygningerne på Rosengaard før 1755,
da den beskrives som »slet Bygning, undtagen en Længde, som er
Stuehuset, der er af Bindingsværk med Mur«. 1809 var der 3 længer,
lade mod sønder, stald i nord samt stuehuset i øst, alt af egebindings
værk på kampestensgrund. Kun stuehuset havde tegltag, og tillige afvalmede gavle. Det var indrettet som sædvanligt med sal, gæstekamre,
daglige værelser, køkken og bryggers og havde ikke mindre end 4
skorstene. I 7 af værelserne var der gipsede lofter og bræddegulve, i
gang og køkken murstens-, men i bryggerset kampestensgulv, og en
kælder på 46 alen var dels sat af kamp, dels af mursten. Der var
engelske vinduer og hollandske døre. Kort efter blev der tilbygget en
længe imod vest. Gården blev helt bygget om i 1860erne af J. Th.
Suhr. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1869, men den
blev i 1941 moderniseret både ude og inde, hvorved forresten nogle
karakteristiske og tidsprægede interiører fra slutningen af forrige
århundrede forsvandt.
MOGENS LEBECH
EJERE
Ringsted kloster
1536 Kronen
1664 Hans Olufsen
1685 Bolle Luxdorph
1713 Adam Ch. Knuth
1797 -1866 Forskellige ejere
1866 J. Th. Suhr

BYGNINGER
Kaldet Kværkebygaard
1685 Nu kaldet Rosengaarden
1755 Bindingsværksbygning

1869 Hovedbygningen opført
1941 Moderniseret og restaureret

Hovedbygningen set fra haven (jot. Th. Andresen).

Kjærup
Benløse sogn, Ringsted herred, Sorø amt
Omtrent 2}^ km nordøst for Ringsted by ligger herregården Kjærup,
lige nord for sogneskellet mellem Benløse og Ringsted landsogn,
hvor alle kender det markante indkørselsparti ved hovedvejen. Dens
historie har været særdeles omskiftelig. Ikke mindre end to gange har
den været opslugt af det nærved liggende og dominerende Ringsted
kloster, der dog hver gang igen har måttet give slip på den. Første
gang, vi hører Kjærup omtalt, er i året 1480, da en mand ved navn
Bo Jenssen til Kjærup omtales i et tingsvidne. Han betegnes som »a
vapn«, hvilket viser, at han ikke har været en almindelig fæstebonde,
men væbner og derfor en mand af æt. Senere tider har ment at kunne
påvise, at han har tilhørt adelsslægten Grib, men noget egentlig be
vis herfor har man ikke kunnet føre. Bo Jenssens Kjærup lå ikke
som det nuværende i Benløse sogn, men lige syd herfor i Ringsted
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landsogn, hvor gården den dag i dag har størsteparten af sit jord
areal beliggende. Bo Jenssen har sikkert været en mand af en vis
anseelse på egnen. Han træffes adskillige gange som vidne eller med
underskriver på dokumenter i den følgende tid, sidste gang i året 1504.
Efter 1504 ved vi ikke meget om Kjærup. Den må i dette tidsrum
være blevet delt i tre gårde, der sammen med Ringsted kloster ved
reformationen gik over til kronen og bestyredes af en kongelig lens
mand. Efter Ringsted klosters ældste jordebog fra 1566 beboedes går
dene da af Oluf Lauridsen, Per Skrædder og Laurids Jepsen. Hver
af dem ydede i årlig landgilde 3 pd. byg, 1 fjerding smør og 4 skp.
havre gæsteri. Ved matrikuleringen i 1664 var denne landgilde for
hver af gårdene ændret til
ort i penge, 1 otting smør,
pd. byg
og 2^ td. 1 skp. havre.
På dette tidspunkt var imidlertid Ringsted kloster — og dermed
også Kjærupgårdene — gået over i privat eje. 7. juli 1664 fik kgl.
hofslagter Niels Olufsen skøde på alt dette jordegods som betaling
for sine tilgodehavender hos kronen. Niels Olufsen beholdt hele
godset indtil sin død, og efter denne gik det over til hans svigersøn
Laurids Sørensen, der i 1688 solgte Ringsted kloster med en del af
bøndergodset, men beholdt en part af Benløse by samt Kjærupgår
dene. Disse, der ved matrikuleringen i 1688 var blevet ansat til 22 tdr.
7 skp. 3 fdk. ager og eng, 1 td. 4 skp. skov, var således blevet befriet
for samhørigheden med den mægtige nabogård, og denne adskillelse
skulle vise sig at få varig betydning for Kjærup som hovedgård.
Mellem 1690 og 1695 — det nøjagtige årstal kendes ikke — solgte
Laurids Sørensen eller dennes enke Kjærupgårdene til regiments
kvartermester Jens Sørensen Rachlow. Det første, han foretog sig,
var at sammenlægge de 3 gårde, således at den gamle væbnergård
nu igen opstod. Samtidig har det vel været hans hensigt at komplet
tere denne hans nyoprettede hovedgård på godt 22 tdr. htk. med det
nødvendige bøndergods, for at han kunne ansøge om sædegårdspri
vilegier for denne. Det lykkedes ham dog ikke at samle de 200 tdr.
htk., som ifølge loven krævedes for udstedelsen af privilegiet.
1718 solgte Jens Sørensen Rachlow Kjærup med tilhørende bønder
gods til kronen, der sammenlagde den med det allerede i 1688 til
bagekøbte Ringsted kloster ; men allerede i 1720 solgtes det hele gods-
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kompleks til den kendte søofficer og senere stiftamtmand Christian
Carl Gabel (1679- 1748). Gabels køb af Ringsted kloster og Kjærup var et led i hans bestræbelser for at danne et stort sammen
hængende godsområde i Midtsjælland, og hvad Sørensen Rachlow
ikke havde haft held til, lykkedes omgående for den godsrige Gabel.
8. april 1720 indsendte han en ansøgning til kongen om tilladelse til
at ophøje Kjærup til en privilegeret sædegård. Under Kjærup hoved
gårdstakst ville han foruden selve Kjærup på godt 22 tdr. htk. hen
lægge andre jordarealer — deriblandt 2 øde gårde i Gilsager —,
således at Kjærups hartkornstilliggende kom op på godt 50 tdr. Bøndergodskompletteringen skulle i alt udgøre omkring 224 tdr. htk.,
beliggende i byerne Kongsted, Farendløse, Ørslev og Slimminge.
Samtidig havde han til hensigt at ombytte det gamle navn Kjærup
med det om ham selv mindende Gabels-Eje. Ved kgl. resolution af
22. april 1720 blev ansøgningen bevilget. Ved denne privilegering af
Kjærups jordtilliggende var det i hvert tilfælde gjort umuligt, at den
gamle væbnergård igen kunne blive blot og bart bøndergods.
Gabel må imidlertid hurtigt være blevet træt af sine midtsjælland
ske godsområder. Allerede 1724 solgte han Ringsted kloster med Ga
bels-Eje og en del af bøndergodset til amtsforvalteren over Ringsted
og Sorø amter Jørgen Langfelt. I skødet blev det udtrykkelig fast
sat, at Gabels-Eje igen skulle bære sit gamle navn Kjærup. Endnu
på dette tidspunkt har der sikkert på Kjærup stået bygninger, hvor
fra jorderne blev drevet. Men kort tid herefter er bygningerne blevet
nedrevet, og arealet henlagt under Ringsted klosters ladegårds avling,
en tilstand, der varede i ca. 75 år. I denne tid har Kjærup derfor
ingen selvstændig tilværelse, men må betragtes som en integrerende
del af Ringsted kloster.
Jørgen Langfelt kunne i de for landbruget så vanskelige år i 1720erne ikke klare sine økonomiske forpligtelser. Som parthaver i god
serne overtog krigshospitalskassen disse i 1731. I denne institutions
besiddelse blev Ringsted kloster og Kjærup indtil 1741, da de begge
solgtes til den hidtilværende forpagter Peter Johansen Neergaard for
en købesum af 33.560 rdl. Denne, der på en måde kan betragtes som
den egentlige stamfader til den udbredte, ansete Neergaardslægt, var
født 1702, købte efter erhvervelsen af Ringsted kloster og Kjærup
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1745 Tryggevælde og Alslev, som han dog solgte 1751, da han købte
Eskildstrup (solgt 1755) og Svenstrup, der er blevet i hans slægts
besiddelse. Han døde 1772. Foruden ved sin rigdom er Neergaard
blevet bekendt ved, at nogle, og da især hans ældste søn Jens, mente,
men næppe med rette, at Wessels digt »Herremanden« var møntet på
ham og hans familie, hvorfor sønnen forfattede en grov parodi på
digtet; dette opbragte den ellers fredsommelige digter således, at
han skrev den velbekendte gravskrift over »Krigsraad Neergaard den
store, store, store; kun Himlen ved, hvad godt han gjorde, gjorde,
gjorde«. I samtiden har Neergaard dog fået ord for at være en dyg
tig, omend noget hårdhændet herremand, der på bedste måde forstod
at forvalte sine godser.
Efter hans død solgte arvingerne Ringsted kloster og Kjærup til med
arvingen, kancelliråd Johan Thomas Neergaard (1745- 1806). Med
ham blev familien adlet i 1780. Allerede 1793 solgte han for 100.000
rdl. Ringsted kloster og Kjærup til sin ældste søn Peter Johansen de
Neergaard (1769 - 1835). Denne, der var en af sin tids største gods
samlere — på et bestemt tidspunkt ejede han ikke mindre end 16
hovedgårde — fik en ganske særlig betydning for Kjærup. I en ind
beretning fra 1799 omtaler han, at der i mange år ikke har været
bygninger på Kjærup, men at jorderne har været drevne under Ring
sted kloster. Samtidig oplyser han imidlertid, at han i nærmeste frem
tid har til hensigt at genopføre Kjærup, formentlig for bedre at kunne
udnytte jorderne. Kort tid derefter må han være gået i gang med ar
bejdet, for i 1801 stod gården færdig. Den blev ikke placeret på den
gamle Kjærup bys jorder, men på et areal nord herfor i Benløse sogn,
der tidligere var lagt ind under Kjærup hovedgårdstakst, således at
selve gården den dag i dag er beliggende i Benløse sogn, mens stør
steparten af dens jordtilliggende ligger i Ringsted landsogn. — Noget
imponerende bygningsværk kan man såvist ikke kalde det af Neer
gaard opførte Kjærup. Det er nærmest at betragte som en almindelig
bondegård i noget større format, men af Neergaard er det da også
kun tænkt som en avlsgård uden herskabelig beboelse. Stuehuset, der
placeredes østen i gården, var 29 fag langt og 12 alen bredt. Det op
førtes i en etage af egebindingsværk med brændte mursten og strå
tag. De 13 fag i den ene ende indrettedes til mælke- og kærnestue med
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udgravet kælder. De øvrige fag indeholdt stuer, kamre, køkken,
borgstue, bryggerhus og forstuer. Opvarmningen besørgedes af en
bilæggerkakkelovn og en toetages vindovn med tromle og rør. Kun
over de 24 fag fandtes bræddeloft.
Neergaard beholdt kun Kjærup kort tid efter genopbygningen. 1804
solgte han Ringsted kloster, Gilsagergaard og Kjærup til sin svoger
Jørgen Pedersen Qvistgaard, der tilhørte den kendte borgerlige pro
prietærfamilie af samme navn fra Vejrum ved Struer. Med Jørgen
Qvistgaard nåede denne familie sit højdepunkt i velstand. Han fore
tog den endelige adskillelse mellem Ringsted kloster og Kjærup, idet
han allerede 1808 solgte førstnævnte. Kjærup beholdt han indtil 1812,
da han også skilte sig af med denne gård. Køberne var admiral Lo
rentz Fisker og professor Fr. V. Schlegel, der i fællig ejede gården
til omkring 1825, da den i nogle år kom i Magnus Joachim ScheelPlessens besiddelse. Efter ham fulgte som ejer af Kjærup senere gene
ralkrigskommissær Gustav Gruner (1791 - 1869). Han tog fast ophold
på gården og boede her lige til sin død. Det er af ham, den nuvæ
rende i midtpartiet to stokværk høje hovedbygning, rummende en
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herskabelig lejlighed og kælder, er opført i årene 1841 -42. Omtrent
på samme tid opgaves Kjærups tilliggende at være i hartkorn 33 tdr.
7 skp. 1 fdk. 1 alb. ager og eng og 3 tdr. 4 skp. skov.
Efter hans død overgik gården til sønnen Georg Johan Røebye
Grüner, der foruden Kjærup ejede en del andre gårde, som han selv
drev, uden dog egentlig at være landmand. Hans største interesser
samlede sig om kommunale, sociale og politiske spørgsmål, hvor han
på forskellige områder gjorde en stor indsats. Kjærup gik ved hans
død i 1890 over til hans svigersøn, den senere kammerherre P. C.
Howden Rønnenkamp, der 1906 overdrog gården til godsejer Gustav
Elias Grüner. 1913 købtes den af cand. jur. Chr. Møller, som igen
solgte den 1915 til sagfører Niels Svendsen i Ringsted, hvis enke
1926 overdrog den til grosserer Carl B. Thøgersen og godsejer Carl
Boisen Thøgersen for en købesum af 635.000 kr. 1931 overtoges
Kjærup af den sidstnævnte som eneejer. Gårdens areal er nu 490
tdr. Id.
SV. EGELUND
EJERE

Ringsted kloster
1536 Kronen
1664 Niels Olufsen
ca. 1693 Jens Sørensen Rachlow
1718 Kronen
1720 Chr. C. Gabel
1724 Under Ringsted kloster
1731 Krigshospitalskassen
1741 Peter J. Neergaard

BYGNINGER

Kaldt Gabels-Eje
Igen kaldt Kjærup
Bygningerne nedrevet
1801 Egebindingsværksbygning
med stråtag i en etage

1804 Jørgen P. Qvistgaard
1808-27 Forskellige ejere
1827 G. Grüner

1841 - 42 Nuværende hovedbygning
opført

1890- 1931 Forskellige ejere
1931 C. Boisen Thøgersen

Lille Svenstrup set fra øst (fot. Aa. Roussell).

Lille Svenstrup
Bringstrup sogn, Ringsted herred, Sorø amt
På den skovløse midtsjællandske moræneslette ligger sjællændernes
ældgamle tingplads, Ringsted. Byen drager landeveje til sig fra alle
sider, og det rige Ringsted benedikterkloster sad her som en edderkop
i centrum af sit spind. I kirken lod Valdemar den Store sin unge søn
Knud krone som vordende konge og gjorde stedet til kongelig grav
kirke. Absalon gav i Ringsted den sjællandske kirkelov under tingmændenes tilslutning, og Valdemar Atterdag har stævnet almuen
sammen på Ringsted ting. Her er dronning Margrete hyldet til »fuld
mægtig frue og husbonde«, og efter hende har en række konger lige
til Christian IV modtaget sjællændernes hyldning på torvet i Ringsted.
Ringsted har fået sin historiske berettigelse som Sjællands geogra
fiske midtpunkt, men hvis man vil indskrive øen i en cirkel, skal
man flytte passerspidsen lidt længere mod nordvest, og centrum kom
mer så til at ligge i herregården Lille Svenstrup, der ligger ved den
gamle landevej, som fra Holbæk fører over det smalle pas mellem
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Gyrstinge og Haraldsted Langsø ned mod Ringsted. Ad denne vej
førte Skjalm Hvides sønner Knud Lavards blodige lig til kirken.
Søernes nordside har i middelalderen været dækket af en række
borge, og i selve passet, 2 km fra Lille Svenstrup, ses endnu et fir
kantet voldsted Gørrildsborg, som tydeligt markerer vejens betydning.
Lille Svenstrups ældre historie er ukendt. Sydligt i sognet har i
middelalderen ligget en hovedgård ved Bringstrup, hvis adelige ejere
nævnes indtil 1486. Et sted nordøst for landsbyen skal der være oppløjet munkesten, som måske er levn fra denne gård. Svenstrup er et
meget almindeligt stednavn, og man kan ikke med sikkerhed henføre
hin væbner Jep Mortensen Krag, der 1456 - 82 boede på Svenstrup
til det nuværende Lille Svenstrup. Matriklen af 1688 nævner, ganske
vist som liggende i anneks-sognet Sigersted, en enkelt gård Svenstrup
på godt 20 tdr. htk. Den hørte til Frederik IV’s ryttergods, og blev
ved auktionen 1722 solgt for 52 rdl. pr. td.htk. til ejeren af Skjolde
næsholm, Ferdinand Anton Danneskiold-Laurvig, som allerede i 1714
havde købt Haraldsted gods og i 1720 havde erhvervet Skjoldenæs
holm af hertug Christian August af Augustenborg, hvis hustru havde
arvet det efter sin fader Christian Gyldenløve. Formålet med købet af
Svenstrup har været godsets arrondering, og der har næppe været byg
get en egentlig hovedbygning før i nyeste tid. Grev Ferdinand Antons
søn, Frederik Ludvig Danneskiold-Laurvig arvede godset 1754, men
allerede seks år efter døde han, og hans hustru Anna Joachimine
Ahlefeldt, sad derefter i barnløs enkestand på gården, til hun i 1794
solgte det hele til sin nabo, etatsrådinde Anna Maria Neergaard på
hovedgården Svenstrup med mange pålæg om at behandle godset med
sand moderlig omhu. 1795 overtog etatsrådindens søn, den senere
kammerherre Johan Andreas Bruun de Neergaard, godset, men 1801
solgte han Lille Svenstrup med godt 20 tdr. htk. til Jacobus Diony
sius Johannes Schaanning for 7800 rdl. Derefter blev tre store bønder
gårde lagt til Lille Svenstrup, således at dens tilliggende blev mere
end fordoblet. Navneformen Lille Svenstrup er antagelig dannet i
Neergaard’ernes tid for at skelne dette Svenstrup fra Svenstrup ved
Borup, der ligeledes var i Neergaard’ernes eje.
I den følgende tid havde gården forskellige ejere, indtil Christian
Ravn Andreasen i 1851 solgte den til senere kammerherre Georg
96

LILLE SVENSTRUP

Spisestue (fot. Aa. Roussell).

Johan Røebye Grüner til Ravnstrup, i hvis families eje den siden
har været. Hans fædrene gård var Kjærup, som ligger 4^ km fra
Lille Svenstrup, og som han arvede 1869. Den nye ejer var en af den
sjællandske godsejerstands mest fremtrædende mænd i det 19. århun
dredes sidste halvdel. Han var student fra Sorø og købte sammen
med tre andre soranere, greverne C. F. Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg
og F. I. Juel-Vind-Frijs til Juellinge samt baron O. D. Rosenørn-Lehn
til Orebygaard, som en redningsaktion Holbergs Tersløsegaard i et
ganske vist mislykket forsøg på at opretholde det holbergske enke
sæde. Grüner var politisk interesseret i udpræget konservativ retning
og var to gange opstillet til folketinget. Han deltog i stiftelsen af
Oktoberforeningen, som skulle sammenslutte de store og de små bøn
der, og han var en af stifterne af Landmandsbanken. Han var des
uden en dygtig landmand, der indrettede sine gårde efter tidens krav.
Fra G. J. R. Grüners dødsbo overtog i 1897 sønnen, hofjægermester
Gustav Gunnar Georg Garth-Grüner ejendommen, som han i 1927
overlod til sin næstældste søn, senere kammerherre, hofjægermester
7 DSH 4
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Georg Christian Garth-Grüner, der som en fremtrædende landmand
og som formand for Tolvmandsforeningerne har gjort sig bekendt
som det store landbrugs repræsentant. Efter at have overtaget Sparresholm har kammerherren i 1959 optaget sin søn, Torben GarthGrüner som medejer af Lille Svenstrup. I den katolske kirke i Dan
mark indtager familien Garth-Grüner en betydelig stilling.
Lille Svenstrups areal udgør 605 tdr. Id., deraf 61 tdr. Id. skov.
Avlsgårdens bygninger er grundmurede og teglhængt efter en brand
i 1928. Der er opført et tårnsiloanlæg, og driften er fuldt mekaniseret.
Besætningen består af 150 køer og ungkreaturer. Der er udmærket
jagt på ejendommen.
G. J. Røebye Grüner har næppe haft fast bopæl på Lille Svenstrup,
men hans søn G. G. G. Garth-Grüner har straks efter sin overtagelse
af gården i 1897 taget fat på endelig at give den en hovedbygning.
Den ligger i en smuk have, som Ringsted Ä slynger sig igennem, og
består af ét stokværk i gulkalket grundmur over en høj kælder. Over
havedøren står følgende indskrift: »Ingen gjøre Or af, at det ham
vil gaae og at hans Have fuld af Roser staaer, et Vjær kan komme
saa snart, saa stort, og blæse dem i en Time bort«. Huset er efter
herregårdsforhold ikke stort, men det er moderne istandsat og danner
en bekvem og udmærket bolig.
Under Lille Svenstrup hører gården Pengeskiftegaard, der er på
90 tdr. Id. med 4 tdr. htk. Bygningerne er nyopført efter en brand
i 1947.
AAGE ROUSSELL
EJERE

Kronens ryttergods
F. A. Danneskiold-Laurvig
Anna Maria Neergaard
J. D. J. Schaanning
Forskellige ejere
1851 G. J. Røebye Grüner

BYGNINGER

1688
1722
1794
1801

1898 Grundmuret hovedbygning
1928 Avlsgård genopført efter brand

Hovedbygningen set fra syd (fot. Th. Andresen).

Allindemaglegaard
Allindemagle sogn, Ringsted herred, Sorø amt
»Der ligger en Bille begravet ved Allinde i Sjælland. Hr. Tørne Bille,
Admiral, som er den første af Slægten, man ved Navn paa, haver
boet paa Allinde Gaard udi Sjælland, da de Gamle var Hedninger,
og han ligger under aaben Himmel i en Høj. Der stod en stor Kam
pesten paa hans Grav og de Billers Vaaben udhuggen paa Stenen, og
skreven hos: Her ligger begraven Hr. Tørne Bille af Allinde 781!«
Sådan omtrent fortæller slægtebøgerne sagnet om stamfaderen til
den berømte Bille-slægt, og måske rummer den tradition, som så
mange andre, en kærne af sandhed. Admiral kunne være det 16. år
hundredes omskrivning af vikingehøvding, og den stedlige tradition
kan have gemt mindet om en for århundreder tilbage begravet herre
mand i Allinde, en tradition, som slægtebøgerne har udpyntet med

7*

99

SORØ AMT

malende detaljer. Gemte aktstykker viser ubestrideligt, at allerførste
gang navnet Allindemagle forekommer, i et landstingsvidne fra 1317,
var en Bent Bille blandt bisidderne. Sidenhen erhvervede Bent Jonsen
Bille og hans to gejstlige brødre, Roskildekanniken Niels og ærkebiskop
Peder Lykke, en af slægtens mest kendte mænd, en større del af
Allindemagle by i årene før og efter 1400. Den sidstnævnte skrev sig
til Allinde efter brødrenes død, da han åbenbart havde arvet deres
besiddelser i byen. Og siden var der ikke andre lodsejere i den end
ham og hans efterfølgere, herremænd af Bille-ætten på hovedgården.
Lige så sikkert er det også, at Allindegaard, som den oftest kaldtes,
gennem det 15.-16. århundrede var en af slægtens vigtigste sæde
gårde, ejet og beboet af betydende medlemmer af denne store og vidt
forgrenede adelsæt, som frembragte både feltherrer og prælater, lensmænd og driftige jorddrotter.
Bent Billes søn Torbern arvede Allindemagle og fik gennem sin
anden hustru, Sidsel Lunge, gods både på Lolland og Sjælland. Hans
morbroder testamenterede ham Søholm på Stevns på betingelse af,
at han kaldte sin yngste søn Sten Basse, så det gamle slægtsnavn ikke
skulle uddø med testator. »Brevet blev gjort, at så længe der var en,
der hed Sten blandt de Biller, skulle gård og gods følge dem«. Torbern
Bille havde året før sin død tilmageskiftet sig Estrup by, så det hele
sogn, ialt henved 1500 tdr. Id., foruden antagelig strøgods i nabolaget,
nu lå under Allindegaard.
Efter hr. Torberns død skulle tre brødre og tre søstre dele hans be
tydelige godsmængde, foruden tre hovedgårde henved trehundrede
større og mindre bønderbrug. Det tog 27 år at gennemføre skiftet, og
først 1507 skiftede man endelig efter den gamle fru Sidsel. Sten Basse
Bille fik Allindegaard. Han var gennem sit giftermål med Margrethe
Rønnow knyttet til Skåne, men ægtefællerne har sat sig et minde i
Allinde kirke, hvis kor de lod udvide. Hans søn Claus var en drabelig
krigsmand. Han bekæmpede Søren Nordby i Skåne 1525, og da en
hob bønder brændte hans gård, Lyngsgaard, sagde rygtet, at han
brændte deres anfører, en forløben munk, med stumperne af gården.
Som befalingsmand på grænsefæstningen Bohus vågede han over, at
svenskerne ikke trådte de danske rettigheder for nær, og Gustav Vasa
havde ikke skældsord nok for ham: gammel ræv, fuxsvanser, papist.
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Som belønning for sin færd i det skånske oprør fik han »forræderen«
Niels Brahes gård Vandaas, som siden blev de skånske Billers hoved
sæde. Han vandrede trofast i fædrenes fodspor, hvad godshandler
angik og blev en af tidens rigeste mænd. Han havde heller ikke tabt
interessen for stamgården Allinde, men opnåede, at den fra hans tid
blev så komplet et herresæde, som tænkes kunne, da han i 1539 fik
kongelig bevilling på gårdens birkeret over hele Allindemagle sogn.
Blandt Claus Billes børn arvede Jens Bille Lyngsgaard og Allinde.
Både han og broderen Sten roses for deres lærdom og sans for digte
kunsten, og endnu gemmes i Odense Sten Billes folkevisehåndskrift.
Jens Bille blev lensmand på Gulland. »Udi hans Tid indfaldt den
svenske Fejde, som varede i syv Aar, hvorudi han holdt sig meget
ypperligt, sparede ikke, hvad der kunne tjene Fjenderne til Rædsel«.
Men Allindegaard, som hans forfædre en efter anden havde værnet om
og forbedret, afhændede han 1575 til kronen.
Det var blevet mageskifternes, godsarronderingens tid. Kronens
store vildtbanedistrikter og godsområder blev til, og adelen nyttede
efter evne lejligheden til også at samle sig pænt velafrundede besid
delser. Det skete ofte som her, at tidens herregårdsfolk måtte forlade
de sædegårde, hvor de og deres forfædre havde holdt hus i både 2 og
3 hundrede år. Bille’rnes gamle gård havde dog nok i længere tid stået
ubeboet, efter beskrivelsen, som den adelige vurderingsmand leverede
fra sig: Gaardsens Bygning er en Stenhus, 27 Alne langt, 14 bredt
udentil 2 Lofter højt------- en gammel liden Grav deromkring og
ingen Spær eller Tag oppaa! Bille’rnes stamsæde var således halvt en
ruin, da den gik ud af slægtens eje, skønt man nok mente »paa kgl.
Majestæts naadigste Behag«, at kunne taksere den til halvtrediehundrede daler, en fjerdedel af det beløb, som bygningerne på Vrejlev
kloster, dem Jens Bille fik i bytte, kunne sættes til. Denne den første
og eneste beskrivelse af Allindegaard svarer til nyere tiders fund på
stedet. Både herregård og kirke var bygget ligesom på et næs, der
skød sig ud mellem side og lave jorder, og da forholdene for en men
neskealder tilbage blev undersøgt, fandtes der endnu tydelige spor af
et overpløjet dobbeltvoldsted samt fundamenterne af et kort, svært
stenhus, ligesom der sporedes grave og opsamledes munkestensbrok
ker og fliser af tegl på stedet.
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Hvordan den tårnagtige bygning helt forsvandt, ved man ikke noget
om. Den har måske som andre steder ligget hen som stenbrud for
bønderne. I første omgang blev Allindemagle by lagt under Roskildegaards len, men fra 1585 under lensmanden på Ringsted kloster. Efter
svenskekrigene blev byen 1664, som så meget andet krongods, udlagt
til en af statens største kreditorer Henrik Muller, der et par år i for
vejen havde erhvervet det gamle lensslot Skjoldenæsholm, og siden
fulgte Allindemagle med dette. Om hovedgården hører man ikke mere
tale, den vedblev som så mange andre af sin slags at være delt i to
bøndergårde, større end de andre i byen, og de alene havde andel i
toften, et stykke jord på 3 - 4 tdr. Id., vel næppe stort nok til at være
herregårdens gamle særjord eller omum.
Billernes gamle hovedgård skulle dog på sin vis genopstå af graven, da
grevinde Anne Danneskiold-Laurvig i 1794 afhændede Skjoldenæsholm
til etatsrådinde Anna Maria Neergaard til Svenstrup. Hendes søn
og efterfølger Johan Andreas Bruun de Neergaard, var en handle
kraftig mand, der ville have mest muligt ud af sine godser, og selv
om han forstod, bønderne burde hjælpes på fode ved udskiftning fra
fællesskabet og afskaffelse af hoveriet, så hørte efter hans herre
mandsopfattelse udvidelse af storbruget, af hovedgårdsdriften, også
med til forbedringer af godset. Det lykkedes ham, som belønning for,
at han i 1805 afskaffede hoveriet, at få fire bøndergårde lagt under
Skjoldenæsholm, og så langt havde også bønderne i Allindemagle for
del af hans virksomhed. Men siden, i 1812, indledte han den aktion,
der skulle blive skæbnesvanger for bondebyen. Han ville lægge 11 af
byens 14 gårde under en ny hovedgård, og de resterende tre skulle ud
parcelleres til 30 - 40 husmænd, således at der var tilstrækkelig arbejds
kraft til det ny storbrug. Et talstærkt daglejerproletariat skulle afløse
bondebyens færre og mere selvstændige fæstegårdmænd.
Ansøgningen støttede sig til en gammel kgl. bevilling fra 1721,
men mødte modstand, først i rentekammeret, og, da dette havde givet
sig, efter systemskiftet 1848 i Folketinget, hvor både Grundtvig og
Monrad talte imod at give tilladelsen. Men domstolene gav ejeren
fra 1846 Andreas Theodor Bruun de Neergaard ret til at lade ned
læggelsen stå ved magt.
Under det 1844 til et familiegods oprettede Skjoldenæsholm gods
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hørte således fremdeles Allindemagle hovedgård, der efterhånden helt
havde taget den gamle landsbys plads. 1864 var der kun én eneste
gård tilbage, forresten en af dem på den gamle hovedgårds plads.
Ellers var der kun de huse, som blev opført til gengæld for de ned
lagte gårde.
Men nogen herskabsbolig blev der ikke bygget på Allindemaglegaard og ikke engang en egentlig forpagterbolig. 1839 var der kun
bygget en grundmuret lade samt en mejeribygning, delvis indrettet til
beboelse for avlingsbestyreren. I løbet af det følgende par år blev der
installeret en »tærskemaskine« i laden og opført en hestestald lige
ledes af grundmur, hvori der tillige var værelser og borgestue. 1853,
da forpagter Hagen havde Allindemaglegaard, var der tillige bygget
et »Kærneværkshus«, foruden 2 andre huse, det ene svinestalden, alt
af bindingsværk med stråtag, men en stråtækt ny lade opført inden
1855 var af grundmur på kampestenssokkel.
Gården er siden oprettelsen indtil den nyeste tid forblevet i slægten

Voldstedet af den gamle Allindemaglegaard set fra øst (fot. M. Lebech).
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Neergaards besiddelse og gik i arv fra fader til søn. Som led i familie
godset arvedes den 1891 af Paul Johan Carl Bruun de Neergaard, og
han overdrog 1914 til sin søn, hofjægermester Henri Bruun de Neer
gaard, som påbegyndte bortsalget af fæstehusene og siden i henhold
til lensloven 1926 overtog hele familiegodset til fri ejendom. Men
siden har Allindemaglegaard ikke haft samme størrelse som tidligere.
Af gårdens arealer blev der mod en erstatning af 258.000 kr. afgivet
207 ha til udstykning, og på disse jorder er der siden bygget 23 selv
stændige husmandsbrug, mens 24 parceller blev lagt til allerede be
stående huse. Vor tid har således bidraget noget til at afbøde følgerne
af bondebyens nedlæggelse for godt et hundrede år siden.
Nu har Allindemaglegaard, der fra 1942 ejes af lensgreve H. Haug
witz Hardenberg Reventlow, et areal på 422 tdr. Id. Gårdens bygnin
ger bærer præg af forskellig tilblivelsestid og er ikke placeret efter
noget traditionelt skema. Forpagterbolig og mejeri er stadig sammen
bygget, og en hollandsk vindmølle ved gården giver denne sin sær
lige silhuet.
Som det vil ses, falder Allindemaglegaards historie i to afsnit, og
man kan ikke betragte den nuværende hovedgård som en videreførelse
af Bille-ættens gamle Allindegaard, bortset fra, at den ny hovedgård
indtil vore dage beslaglagde så godt som samtlige Allindemagle mark
jorder og dermed også Allindegaards tilliggende, og det gamle vold
sted lader sig endnu spore i terrænet, ligesom den lille morsomme og
maleriske kirke står tilbage som et synligt minde om Bille’rne i Allin
demagle. Ja, man viser tilmed stadig den gravhøj, en runddysse, hvor
til sagnet om stamfaderen knyttes.
MOGENS LEBECH
EJERE
ca. 1315 Bent Jonsen Bille
1575
1664
1721
1794

Kronen
Henrik Müller
Anne Danneskiold-Laurvig
Anna Maria Neergaard

1942 H. Haugwitz Hardenberg
Reventlow

BYGNINGER

Kort svært stenhus omgivet af
grave, kaldt Allindegaard
Bygningerne nedrevet
Nu kaldt Allindemaglegaard
1839-53 Forskellige bygninger

Hovedbygningen set fra haven, fra sydvest (fot. Th. Andresen).

Mørup
Fjenneslev sogn, Alsted herred, Sorø amt
Mørup nævnes første gang i 1584, da et kongebrev til lensmand Peder
Reedtz meddeler, at kongen har eftergivet Reinholt Berckhus, foged
i Sorø kloster, der har fået den under klosteret hørende Mørupgaard,
den sæd, som Peder Reedtz, medens han havde Soer Kloster i forlening, har ladet så til denne gård. Altså kan man roligt gå ud fra,
at Reinholt Berckhus har været forlenet med Mørupgaard, vel som
en art pension efter vel udført tjeneste. Et missive fra 1633 til Just
Høg, hofmester 1623 -40, udtaler, at da Mørupgaard altid har været
forordnet til kongens jagtgård, og kongens tjenere har været særlig
forlenet med den, skal han med det første indsende erklæring om,
hvorvidt der i Sorø klosters fundation findes noget om adkomst til
nævnte gård, som kan betage kronen rettigheden til den. Reinholt
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Berckhus døde 1585. En skrivelse til lensmanden på Sorø kloster
Johan Svave siger samme år, at da kongen (Frederik II) førstkom
mende 10. oktober i Soer Kloster vil gøre sin fyrbøder Christens
bryllup med enken efter den tidligere foged i klosteret Reinholt, skal
lensmanden lade det gemak »tilfly«, hvori Reinholts bryllup stod for
gangent år, indbyde de fornemste der omkring af provster, præster,
fogder og andre, som han selv mener kan bedes dertil, og skaffe det
nødvendige tyskøl til brylluppet. 8. oktober 1585 udstedes der fra
Antvorskov et fæstebrev på kronens gård Mørup for Christen Michelsen, der en tid lang til kongens tilfredshed har tjent denne som fyr
bøder, fri for indfæstning, landgilde, ægt, arbejde og anden tynge.
De omkringboende kronbønder, der hidtil har holdt de til Mørup
hørende gærder i stand, skal fremdeles gøre det. Christen Michelsen
var født i Frøslev på Mors, han boede på Mørup i 23 år og døde 1609.
Om Mørup får vi gennem et missive af 12. januar 1590 til forstan
deren i Sorø skole følgende at vide: I Frederik II’s tid blev der opsat
et hus i Mørup, hvori kongen ville have natteleje, når hans vej faldt
forbi, men huset er endnu ikke gjort færdigt med lofter, vinduer,
bænke og andet sådant, og taget ikke skelnet. Det befales ham med
det første at lade huset gøre færdigt og holde regnskab over udgiften
derved, hvorefter der skal blive ham betalt på renteriet. Efter Christen
Michelsens død efterfulgte andre kongelige betjente ham som fæstere
på Mørup, indtil kongen 1672 skødede og afhændede gård og gods
til Ulrik Frederik Gyldenløve, statholder i Norge, imod efter eget til
bud at stille to udrustede ryttere, når rostjenesten opbydes.
Kun i 6 år sad Gyldenløve inde med Mørup; ved skøde af 12.
november 1678 overdrog han den med al dens tilliggende til Frederik
Gabel, en søn af Frederik III’s kammerskriver og fortrolige Christof
fer Gabel. Frederik Gabel gennemførte en strålende embedskarriere
og var ved sin død vicestatholder i Norge. Han ejede Bavelse på Sjæl
land, som han havde arvet efter sin fader, og 1682 købte han Bregentved af sin svigerfader, gehejmeråd Ove Juul til Villestrup.
Fra Gabel i 1686 solgte Mørup havde gården en lang række ejere
indtil den i 1716 for 4300 rdl. blev købt af oberst ved infanteriet
Christian Luxdorph (i købekontrakten står 4600 rdl. og en discretion
i guld ved skødets annammelse). Den nye ejer døde tidlig, allerede
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1726, og efterlod sin hustru Susanne Magdalene Worm, søster til
Sjællands biskop Christian Worm og sønnedatter af den bekendte
læge og oldgransker Ole Worm, sammen med deres eneste barn, Bolle
Willum Luxdorph. Moderen tog som enke fast ophold på Mørup,
men indkomsterne var små. To trediedele heraf anvendte hun på søn
nens opdragelse, med den lille rest bestred hun sine egne udgifter og
betænkte fattige. Da moderen døde 1735, var sønnen kun 19 år, men
han overtog gården og boede der de følgende år trods de små og helt
utilstrækkelige indtægter.
Bolle Willum Luxdorph blev sekretær i Danske Kancelli og vicelandsdommer i Sjælland, men begge stillinger var ulønnede. 1743
lagde en ildsvåde gården i aske, den indbjærgede sæd blev et rov for
luerne, og truende fattigdom stod for ham. Men fra da af begyndte
det at lysne, idet han efterhånden opnåede høje embeder. Desuden
dyrkede han fra sine unge år digtekunsten og udgav andres værker.
Det kan ikke være ildebranden, der var grunden til, at Luxdorph
skilte sig af med Mørup, det barndomshjem, som han satte så megen
pris på, men snarere hans meget store virksomhed i hovedstaden. 1748
solgte han gården, hvis hovedgårdstakst, bønder- og kirkegods var
257 tdr. 3 fdk. 2^4 alb. htk., til Laurs Biørn, der 1755 købte Gundetved (det senere Selchausdal) for 30.000 rdl., samme år som han over
drog Mørup til gehejmeråd, stiftamtmand Holger Skeel, der 1735
havde overtaget stamhuset Birkelse. Han erhvervede desuden flere
andre gårde, inden han døde 1764 og efterlod sin hustru, Regitze
Sophie, født baronesse Giildencrone (1706 - 79), som nu tog ejendom
mene i arv og beholdt Mørup i 8 år, til hun 1772 skødede gård og
gods for 38.000 rdl. til gehejmekonferensråd og stiftamtmand Eggert
Christoffer greve Knuth. Foruden grevskaberne Knuthenborg og Gyl
densten arvede han det for stamhuset Lerchenfeldt substituerede fideikommis og købte derfor 1772 Mørup, der oprettedes til stamhus, 1760
erhvervede han Ravnstrup. Han døde i København 1776, hvorefter
sønnen Johan Henrik og senere dennes halvbroder Frederik greve
Knuth ejede gården.
I året 1801 oplyses det, at besætningen består af 100 køer eller
stude, foruden ungkvæg, 16 å 20 heste og ca. 40 får. Hovedbygningen
har 3 fløje og kvist af mur og bindingsværk og er teglhængt; lade107
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gårdens bygninger er af mur og bindingsværk med stråtag; endvidere
findes en hollænderibygning. Godsets bønder forretter hoveri til ho
vedgården, hvilket er anslået at kunne for hver mand årlig udgøre
10 pløjedage, 50 spænddage, 107 gangdage ...
Kun kort tid var Mørup stamhus. I 1803 ophævedes det, og gård
og gods solgtes for 72.000 rdl. til Iver Ammitzboll (død 1816), hvis
enke, Dorothea Elisabeth, født Falckenthal, ægtede huslæreren, senere
sognepræst i Kongens Lyngby Peter Diderik Ibsen (1793 - 1855), der
således blev godsejer efter 1817 at have holdt bryllup. Antagelig har
ægteparret stadig boet på Mørup, men så vidt man kan forstå, er
trangen til at blive præst efterhånden vågnet hos husfaderen; 1825
fik han præsteembede i Lunde på Fyn. Denne kaldelse har vel været
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medvirkende til, at parret skilte sig af med Mørup. 1. februar 1825
blev »efter Forlig og Udlæg ved Auktion ... fjærde og sidste Gang
opbuden til absolut Bortsælgelse: Mørup Hovedgaard i Sorø Amt
med tilliggende Bøndergods samt Fienneslev Kirke med Tiende .. .«
Af købesummen kunne 30.000 rdl. sedler blive indestående på første
prioritet. Ved auktionerne blev Mørup gods tilslået Sorø Akademi
for en købesum af 40.200 rdl. sølv samt mod overtagelsen af de på
ejendommen hvilende byrder. Købet blev approberet ved kongelig
resolution, og akademiet fik skøde på ejendommen. I jordebogen stod
Mørup opført med 40 tdr. 6 skp. nyt matrikuls hartkorn ager og eng
og 6 skp. 2 fdk. 2 alb. skov- og mølleskyld samt 251 tdr. 5 skp. 1 fdk.
1 alb. uprivilegeret hartkorn.
Mørup, som ved overtagelsen havde et areal på 515% tdr. Id. geo
metrisk mål, blev, både hvad hovedgården og bøndergodset angår, i
begyndelsen, efter at ejendommen var erhvervet, bestyret i forbindelse
med det ene af akademiets godsdistrikter.
Da Sorø Akademi på ny skulle oprettes, besluttede Frederik IV gen
nem dets nye statutter af 1827, at der skulle oprettes et agerdyrkningsog forstinstitut på en af akademiets hovedgårde, og 1828 resolverede
kongen, at der på Mørup hovedgård skulle anlægges et interims-institut for agerdyrkning og forstkultur. Gården med inventarium og be
sætning samt skoven og det dertil fornødne hoveri blev adskilt fra
godset og samme år overgivet til bestyrelse af instituttets forstander
N. Giersing, som allerede tidligere havde fået bolig i en af gårdens
bygninger. Hovedgården blev derhos bestemt til at skulle være en nor
malgård, hvor agerbrug og kornavl m. v. skulle drives til størst mulig
fuldkommenhed. Denne hensigt søgtes opnået ved hensigtsmæssige
foranstaltninger, såsom ved fornøden bygningsindretning, ved ind
førelse af en planmæssig drift af gårdens jorder, ved en forstmæssig
behandling af skoven, ved forøgelse af inventariet og især ved for
øgelse og forædling af besætningen, hvortil tillige havdes for øje at
frembringe en forædlet heste- og kvægavl på akademiets øvrige god
ser. 1830 blev gårdens avling og hollænderi underhånden bortforpagtet
til instituttets forstander. Alt var således bragt i orden, så instituttet
kunne tage sin begyndelse. Hele den søndre fløj af hovedbygningen
blev indrettet til beboelse for eleverne, således at hver enkelt elev
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havde sit eget møblerede værelse på 2 almindelige fag. Den teoretiske
undervisning fandt sted dels i et af akademiets auditorier 4 dage
ugentlig fra kl. 9 morgen til kl. 1, dels i et værelse i Mørup hoved
bygning, den første forelæsning om morgenen fra kl. 6 til 7 i vinterog fra kl. 5 - 6 i sommermånederne, for at en landmand kan vænne
sig til at »være tidlig aktiv Morgenmand«. Undervisningen bestredes
dels af lærere ved akademiet og landinspektøren i Sorø, dels af lokale
kræfter (dyrlæge, forstkandidat og forstanderen). Desuden lagdes der
vægt på den praktiske undervisning i stald, mark og skov. Imidlertid
blev instituttet nedlagt efter få års forløb.
Da forpagtningsafgiften ikke blev svaret til rette tid af forstande
ren, stilledes forpagtningen af gården til offentlig auktion fra 1. maj
1835 at regne, antagelig for et tidsrum af 17 år. Dernæst blev den i
året 1851 bortforpagtet på 12 år efter afholdt auktion. Indtægten der
ved var imidlertid meget ringe, og da der ingen udsigt var til højere
afgift, påtænktes det at bortsælge hovedgården med tilliggende skov
og huse ved offentlig auktion. Men inden da var den af rigsdagen
vedtagne lov om selvejendoms indførelse på det Sorø Akademi, Kø
benhavns Universitet og Kommunitetet i København tilhørende bøn
dergods bleven stadfæstet af Frederik VII 1851, og i henhold til den
var der i de følgende år af Mørup gods blevet solgt bøndergods til
selveje tilsammen til en takst af godt 243 tdr. htk. og med et areal af
godt 2281 tdr. Id. Lovforslag om salg af hovedgården m. m. blev fore
lagt i efteråret 1861 og stadfæstedes 1862. Det lykkedes dog ikke at få
et tilfredsstillende bud på gården, og den er vedblevet at være for
pagtergård under akademiet; dens areal er nu ca. 410 tdr. Id.
L. F. LA COUR
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BYGNINGER

1743 Gården nedbrændt
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Hovedbygningen set fra avlsgården (fot. Th. Andresen).

Sorø Store Ladegaard
Slaglille sogn, Alsted herred, Sorø amt
De landsbynavne, der læses på de rød-hvide skilte ved landevejen
fra Ringsted til Sorø, har en særlig klang. Sigersted bringer sagntiden
i erindring. Fra gammel tid har man stedfæstet fortællingen om
Hagbards og Signes ulykkelige elskov hertil, ja, en mand fortalte
Absalon om en bjælke fundet på stedet — en bonde var stødt på den
med ploven, og man mente, den var en rest af Sigers gamle kongs
gård. Og lidt længere fremme bøjer vejen af til Fjenneslevlille, Absa
lons fødested. Men også til andre lokaliteter i dette nabolag knyttes
Absalons navn, og han har haft mange af herredets ejendomme mel
lem hænder. Her udfoldede han sin godspolitiske virksomhed for
at skaffe Hvidernes fromme stiftelse, klostret i Soer, så gode livsvilkår
som muligt. Og at der efterhånden samledes et vidtstrakt godsområde
til klostret, måtte gennem tiderne præge egnens historie, som det gør
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det den dag i dag. Således ligger der nord for den gamle landevej,
der som en skyggefuld allé fører ned til skovene ved Sorø, en
større gård bag anselige græsgange og kornmarker, en gård, hvis
moderne avlsbygninger ganske vist ikke drager tankerne mod Valdemarstiden, men ikke destomindre allerede omtales i Sorøbogen med
dens beretninger om klostergodsets vækst fra stiftelsens første dage.
Det er Sorø Store Ladegaard, som i det 17. århundrede arvede plad
sen efter landsbyen Slagelsebo,
Slagelsebo var en »god lille Landsby«, af hvilken kong Valdemar l
ejede lidt mere end halvdelen som sin arvepart. Og den ærværdige
fader Absalon, som indså, at den var velskikket til ladegård, fordi
den lå i klostrets umiddelbare nabolag, erhvervede ved mageskifte eller
køb alle kongens rettigheder, ligesom den resterende del af Slagelsebo,
og overdrog så den hele by til Sorø kloster.
Såvidt Sorøbogen om Slagelsebo før året 1200, og så bliver der
næsten fuldstændig tavshed om navnet gennem de følgende 3 - 400
år. Kun så meget ved man, at den, som hensigten fra først havde
været, indrettedes til en af klostrets grangier eller ladegårde. Bortset
fra at der stod munke, senere lægbrødre, som bestyrere af disse
grangier, var der næppe nogen væsensforskel på dem og de andre
herregodser i middelalderen, kronens, kirkens og adelens, alle drevet
som hovedgårde med hoverigørende bønder.
Slagelsebo fik i senere tid samme skæbne som andre slige anlæg,
en curia principalis med tilliggende coloniis, og hovedgården var sik
kert den, som på reformationstiden beboedes af en besindig mand
Mogens Rahr. Den kaldtes da Slagelsegaard og var den største gård
i byen med en kornskyld dobbelt så stor som de andre bønders. Her
som andetsteds havde man ikke opretholdt ladegårdsdriften, men
bortfæstet hovedgården, som forøvrigt synes at være gået i arv, for
indtil 1643 tilhørte fæsterne familien Rahr.
Efterhånden som Sorø by voksede til — den havde jo fået køb
stadsrettigheder i 1638 — lagde den beslag på større og større arealer,
der før havde ligget under klostrets gamle ladegård. De var bortlejet
til »Professoribus og andre ved Steden«, så der måtte tænkes på en
erstatning. For en avlsgård kunne Sorø kloster heller ikke som aka
demi undvære. Og efter at de to nabolensmænd på Ringsted kloster
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og Antvorskov havde afgivet betænkning, fik hofmesteren på Soer
Henrik Ramel ordre til »med forderligste og snarest ske kan at lade
Slagelsebo ødelægge og til en Ladegaard dertil i Stedet bruge«.
Allerede i juli måned samme år sluttede han kontrakt med Jokum
Bach, murmester »her ved Soer« om murerarbejdet på den ny store
lade, mens der i december blev akkorderet med murermester Jørgen
Pedersen af Slagelse om at lægge en kampestensgrundvold under la
den. Sommeren derefter blev tømmeret stillet op, som Hans Spir
hugger i Pedersborg havde forarbejdet. Bygningen var 43 bindinger
lang. Og så oprettede man et mejeribrug på gården, et ret tidligt
eksempel på et sådant, anlagt efter holstensk mønster. Den første
mejeriforpagter eller »hollænder«, Johan Sivords, var da også fra
Ejderstedt. Han var temmelig kræsen med de køer, som akademiet
efter kontrakten var forpligtet til at levere ham for at supplere be
sætningen, 28 køer og 1 tyr. 1648 var tallet 40, og han var skolens
leverandør af mejeriprodukter og fedekalve. Hans efterfølger var en
virkelig hollænderkvinde Silche Johansdatter, der under svenskekri
gene flere gange blev udplyndret. Og efter krigen gik mejeribruget
helt i stå, alle køerne blev bortsolgt.
Endnu 1697 lå der mod nord uden for ladegården et hus på 11 fag,
som tilforn havde været brugt til hollænderhus. Gårdens bygninger
bestod på den tid ellers af den store lade fra 1644, mod øst. Alene
udad var den teglhængt, mod gården tækket med halm. Mod nord
lå stuehuset på 24 fag, og øst herfor hestestalden på 9, vestlængen på
32 fag var indrettet til kostald o. a., men der var også nylig bygget
en anden kostald på 22 fag mod syd, og herigennem gik porten ind til
ladegården. Endelig var der et par mindre huse til svin, gæs og høns,
dels inde i gården, dels ude på gaden. Hele det ikke særligt anselige
etablissement nedbrændte 1709.
Navnet Sorø Store Ladegaard var opstået, fordi man trods alt ikke
nedlagde den gamle ladegård. Dens resterende jorder blev drevet
under den såkaldte Sorø Lille Ladegaard, der hyppigt var bortforpagtet. Også den skik at bortforpagte godset var i det 17. århundrede
en ret moderne foreteelse og gav selvfølgelig mere i kassen.
Forpagtningen drejede sig for så vidt om et helt gods. Forpagteren
havde ret til hoveriet af ikke mindre end 127 bøndergårde, hvortil
8 DSH 4
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Havestue (fot. Th. Andresen).
endda kom arbejdsydelser af 12 husmænd, hvis dagleje bønderne også
skulle betale. Og hovarbejdet var temmelig tyngende, fordi en del af
det var tilfældigt og ureguleret, så bønderne aldrig vidste sig sikre for
pludselig at få hovbuddet.
Store Ladegaards fri hovedgårdstakst var omkring 1800 næsten af
samme omfang, som den havde fået ved nedlæggelsen af Slagelsebo.
Efter udsæd og høavl og med skove til 160 svins olden, nemlig Klo
sterøen, Bolbroskov og Hjortenæs, var den ved matrikuleringen 1662
anslået til 72J^ tdr. htk. og i landmålingsmatriklen 1688 til
tdr.
htk. Hertil kom dog godt 4 tdr. skovskyld og en ufri jord, Ørnstrup,
af omtrent samme htk. Bortset fra de betydelige skove blev 1785
dette tildels med ny stengærder indhegnede areal drevet under lade
gården. Der var overalt udført dræningsarbejder, en »temmelig stor
Mosestrækning og unyttigt Krat var opryddet og gjort til Agerland«,
og »i Stedet for den der værende krumme og sammengroede Aa var
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gravet en Kanal af 3 Alens Bredde og fornøden Dybde, omtrent
Mil lang, til Vandets Udløb fra Pedersborg, Sorø og Tuel Søer og de
paagrænsende Sognes Forbedring«. De 5 små huse på hovedgårds
jorderne hvert med et par skæpper sædeland, samt Krebshuset, nævnt
allerede 1661, med 6-8 tdr. Id., havde ved år 1800 tilsammen fået
tillagt ca. 70 tdr. Id., og ladegårdens samlede areal på 1254 tdr. Id.
reduceredes som nævnt yderligere ved, at de 500 tdr. var fredskov,
henlagt under akademiets forstvæsen.
Begtrup karakteriserer gårdens bygninger som »simple, men gode
Ladegaards-Bygninger af Mur og Bindingsværk og nogle Fag klinede
Vægge«. Denne beskrivelse uddybes ved en brandtaksation fra 1793.
Hele komplekset var bindingsværk med stråtag. Stuehuset på 38 fag
lå mod nord med kælder under de 9 fag og en kvist mod syd over
3. I vest lå tre længer, 4 fag huggehus, 26 fag stald med et »kærneværk« i den nordre ende, og endnu en stald på 17 fag. Også i den
sydlige længe på 29 fag var der stalde og tillige indkørselsporten.
Laden, stadig på 44 fag — mon endnu den gamle? — lå mod øst
med et tilbygget vognskur, og vognremise fandtes også i endnu en
staldbygning uden for gården. Inden 1833 opførtes en bygning på 12
fag syd for gården, indrettet til huggehus, karlekamre og — heste
stald! Men det nævnte år brændte stuehuset ned til grunden, og for
pagter Tolderlund byggede i stedet for en grundmuret, gulkalket byg
ning på 47 fag på kampestenssokkel med 14 halvrunde kviste i strå
taget. I øvrigt var de to mindre længer mod vest brækket ned, og i
kvægstalden var der foruden »kærneværk« nu installeret et »mølle
værk«, ligesom laden havde fået en tilbygning til »tærskemaskinen«.
I en af bygningerne syd for gården var bageovn og maltgøreri.
Såvel avling som hollænderi var fremdeles bortforpagtet, 1851 -61
mod en årlig afgift på 1000 rdl. samt 125 tdr. korn af hver af de tre
kornsorter rug, byg og havre, at betale efter kapitelstaksten. Da kon
trakten udløb 1861, fremkom der ikke noget passende bud, og i en
periode, da akademiets jordegods i større udstrækning blev afhændet,
til arvefæste eller selveje, besluttede man også at sælge ladegården.
Efter at fornøden lovhjemmel var fremskaffet, blev der i 1864 holdt
auktion, og gården blev solgt for 88.350 rdl. plus en årlig afgift på
150 tdr. af de nævnte tre kornsorter. Der fulgte nu 56 tdr. htk. med.
8*
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Store Ladegaards jorder var dermed atter kommet i privat besid
delse, hvad de ikke havde været i henved 700 år, ikke siden Absalons
tid og dengang endda kun halvdelen af dem. Den ny ejer C. Amonsen
beholdt kun gården til 1871 og solgte den så, med besætning og inven
tar, drænede og merglede jorder, for 137.000 rdl. og den samme år
lige canon til D. J. T. Jordy, som var ejer til 1902, da han afhændede
den for 225.000 kr. til forpagter Juncker, Ristrup i Jylland, hvis enke
havde den efter hans død. 1914 solgte fru Hornemann for 360.000 kr.
til H. P. Hansen, hvorefter den norske skibsreder Henschel ejede den
1914-18. Han havde givet 650.000 kr. og fik 800.000 ved afhændel
sen til forpagter W. Schourup. Afgiften på de 450 tdr. korn skulle
stadig ydes til akademiet.
Men 1922 fik lensgreve Holstein, Holsteinborg, der i henhold til
afløsningsloven skulle udlægge et areal på 104 ha af Fuirendals
hovedgårds jorder til staten, tilladelse til at erstatte det med 108 ha
af Store Ladegaards jorder, som han derfor erhvervede fra Schourup
og 1922 stillede til statens rådighed. Her opstod 17 husmandsbrug.
Herefter blev ladegårdens hartkorn formindsket til godt 34 tdr., og det
samlede areal er hen ved 430 tdr. Id. 1923 købte godsejer W. Steen
berg, fra Estvadgaard ved Skive, Store Ladegaard for en pris af
450.000 kr. Hovedbygningens indre blev derefter restaureret og om
bygget, og siden, i 1930, omlagdes parken. Avlsbygningerne er delvis
fornyet efter brande 1941 og 1944. Nuværende ejer er sønnen Erich
Steenberg, som 1943 købte gården af sine søskende for 700.000 kr.
MOGENS LEBECH
EJERE

BYGNINGER

Sorø kloster
1536 Kronen
1643 Sorø akademi

Slagelsebo
Slagelsegaard
1644-45 Ladegaard af bindingsværk
med klinede vægge opført
1833 Stuehus på kampestenssokkel
med stråtag bygget efter brand

1864 Chr. A. Amonsen
1871 - 1922 Forskellige ejere
1922 Staten
1923 W. Steenberg

Stærkt ombygget

Hovedbygningen set fra haven (fot. Th. Andresen).

Ødemark
Bromme sogn, Alsted herred, Sorø amt
Fra hvilken side man end nærmer sig Ødemark, fører vejen gennem
typisk sjællandsk natur. Ved den nedlagte kro, »Stodderklemmen«,
på Slagelse-Holbæk vejen begynder opkørslen til gården ad en linde
alle indrammet af et bredt vildthegn af tjørn, roser og andre blom
strende buske. Mod vest er egnen skovløs, men synet af de store
hovmarkers kraftigt svungne linier og de levende hegn er af ægte
sjællandsk virkning. Gården selv ligger intimt forbundet med skov
partier mod nordvest og nord — Svineskoven, Østerskoven og Kilde
skoven. Den sidste har fået navn efter en gammel hellig sundheds
kilde. I 1764 skriver E. Pontoppidan i sit Danske Atlas, at den stadig
besøges hver Sankt Hans dag. Over Giarmosen skimtes mod nord
Tersløse og Munke-Bjergby kirker, mod øst den nærliggende Bromme
kirke, der ligger ret ensomt ved Lillesø; før udskiftningen var den
omgivet af landsbyens gårde.
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Ødemark, eller »Øthemark«, som det hed i gamle dage, nævnes
allerede på Erik Glippings tid. Sorø kloster havde da sine fangarme
ude efter den. Antagelig har klostret haft en testamentarisk ret; thi
i 1280 blev en proces om gården afgjort til dets fordel trods brødrene
Tyge og Stig Jurissøns krav på den. Ødemarks historie falder så
sammen med Sorø klosters indtil reformationen, da det sammen med
så meget andet klostergods blev overtaget af kronen. Her blev det
godt 100 år, og tiderne skiftede atter. Nu begyndte staten på grund
af de forandrede økonomiske forhold at sælge løs af sine ejendomme,
og i 1664 tilskødedes Ødemark admiralitetsråd Jens Lassen.
Han hørte til de borgere, der profiterede af adelens dalende magt
i midten af 17. århundrede. Efter at have vundet hæder i svenske
krigene, blev han i 1661 landsdommer på Fyn og senere assessor i
højesteret. Samtidig drev han handel og var storleverandør til kronen.
I denne sidste egenskab bedrog han staten i stor målestok og blev
i 1680 dømt til at tilbagebetale 163.028 rdl. Man får et begreb om
hans formue, når man hører, at han efter denne udskrivning stadig
ejede flere store godser. Nu skulle man tro, at en sådan mand var
færdig i det offentlige liv. Men i datiden så man anderledes på den
slags foreteelser. I 1691 fik han den meget betroede stilling som generaltoldforpagter. Det varede dog ikke længe, inden han kom i meget
stor restance, og i januar 1692 tog man forpagtningen fra ham igen.
Som godsejer var han ilde lidt af bønderne for sin strenghed. Her,
som andetsteds, søgte han at få størst mulige indtægter på den korte
ste tid, hensyn til omverdenen tog han ikke. Han døde i 1706, men
havde da forlængst afstået Ødemark, som derefter var i hænderne på
en række ejere, til den 1718 for anden og sidste gang kom ind under
kronen; men i 1731 gav Christian VI amtsforvalter Urban Jacobsen
Bruun skøde på godset, som siden 1695 var vokset fra 17 til 48 tdr.
htk. Købesummen udgjorde 3470 rdl.
Hermed kom gården øjensynligt under roligere forhold. Bruun,
der var født i 1685, var en temmelig velhavende mand. Han døde
som etatsråd i 1742 og blev begravet i en marmorkiste i Sorterup
kirkes overhvælvede gravkapel. Hans enke, Elisabeth Steen, oprettede
1744 »Ødemark Hospital« for fem lemmer, der skulle udtages blandt
fattige af Ødemarks gods og af Ottestrup og Sorterup sogne. Det
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Ødemark midt i det 19. århundrede. Tegning af H. Harder i Det kgl. Bibliotek.
ligger ved indkørselen til gården. Kapitalen udgør 7000 kr. Det be
stemtes, at »lemmerne« foruden husly skulle have brændsel, og én
fik ugentlig 17 sk., de øvrige 28 sk.
På ny skiftede Ødemark ejer mange gange, indtil Valentin Hansen
1796 købte den for 39.000 rdl.
Tidens nye driftsmåder havde øjensynligt i høj grad forbedret
ejendommen og bragt den i mere givtig drift, idet Valentin Hansen
i 1805 kunne sælge gård og gods med samtlige herligheder for 76.000
rdl. til kammerjunker, senere kammerherre Hans Frederik Rudolph
Grabow Juel, der året før havde købt Nordruplund gods. De to
ejendomme havde kun samme ejer til 1825, da sønnens formynder
solgte Nordruplund gods til Sorø Akademi, og 1826 afhændede han
Ødemark til forpagter, senere kammerråd H.J. Petersen.
I hans slægt var Ødemark i over 100 år. Sønnesønnen, Julius A.
Petersen, overtog den 1871 for 160.000 rdl., og i 1878 overtog han
yderligere som arv fæstegården og 7 huse for 35.000 kr. Denne ejer
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opførte 1880 den nuværende hovedbygning i to stokværk på høj
sokkel i nyklassisk stil. Hovedbygningen, der ligger øst-vest, har mod
gården 7, mod haven 9 fag; havefacaden har en midtrisalit på tre
fag med frontispice. Til hovedbygningen slutter sig en økonomibyg
ning i vinkel mod vest og syd, i én etage. Arkitekt for nybygningen
var Hans I. Holm.
I 1910 overtog 4. generation, Ejnar Jul. Petersen, ejendommen for
500.000 kr. Efter en brand i 1932 genopførte han kostald og lade
efter de nye tiders krav. I 1935 skødede han Ødemark til godsejer
Herman Friedrich Acker, der samme år tilkøbte Linderødgaard på
70 tdr. Id. beliggende ved Maglesø — herved blev tillige Ødemarks
jorder sat i forbindelse med den gården tilhørende søbred.
Godsejer Acker lod ved arkitekt Tyge Hvass foretage en delvis
ombygning og forskønnelse af hovedbygningen, og økonomifløjen
blev nedrevet til grunden og genopbygget.
1947 solgte Acker Ødemark til hofjægermester Helge du Piessis de
Richelieu, der 1953 overdrog gården til statens jordlovsudvalg. De
nuværende ejere er skovrider O. Friis og fru Erna Friis. Tilliggendet
er 300 tdr. Id. ager og eng og 110 tdr. Id. skov og plantage.
AAGE VALENTINER
EJERE

BYGNINGER

Sorø kloster
1536 Kronen
1664-1731 Forskellige ejere
1731 U. Jacobsen Bruun
1742-96 Forskellige ejere
1796 Valentin Hansen
1805 H. Fr. R. Grabow Juel
1826 H. J. Petersen
1935
1947
1953
1954

H. Fr. Acker
H. du Piessis de Richelieu
Statens jordlovsudvalg
O. og E. Friis

1880 Nuværende hovedbygning
opført ved Hans I. Holm
1935-36 Ombygning ved
Tyge Hvass

Sydfløjen set fra haven (fot. Erik Hansen).

Tersløsegaard
Tersløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt
På en lille bakke ved Tersløse by ligger Tersløsegaard ; det omgivende
landskab er svagt bølget, ved havesiden åbner sig nogen udsigt over
det lavereliggende terræn. Landevejen fra Ruds Vedby til Sorø løber
forbi gården. Tersløsegaards historie går langt tilbage, den skal have
tilhørt Anders Knudsen (Grosøn), der var gift med Esbern Snares
datter Cecilie. 1305 ejes den af Jens Grubbe, og i det følgende hun
dredår havde slægten Grubbe den i besiddelse. Nu og da synes også
andre at have haft part i ejendommen; 1382 nævnes Johannes Tue
sen af Tersløse og 1408 ridder Johan Bryske. Den sidste af Grubberne
var Niels Grubbe, der sad på gården 1411 og 1421 ; med hans datter,
Anne, skal gården være gået over til slægten Passow. 1461 - 65 ejes
den af Anders Jensen (Passow); han blev landsdommer for Sjælland
og nævnes meget hyppigt i tingsvidner. Foruden Tersløsegaard havde
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han ejendomme i Roskilde. Hans søn, Christoffer Andersen, overtog
gården efter hans død, og den gik videre til dennes søn, Anders Chri
stoffersen. Denne solgte 1499 al sin ejendom og rettighed i Tersløse
til Niels Andersen, høvedsmand på Tranekjær, der var hans farbroder.
Anders Christoffersen er imidlertid igen kommet i besiddelse af går
den, idet der berettes, at han 1506 sælger sin rettighed i Tersløse
hovedgård til sin fars søster, Anna Andersdatter.
Gården er derefter gået over til Roskilde bispestol. Ved reforma
tionen kom den i slægten Bølles eje. Blandt ejerne af denne slægt er
Mads Bølle, som i 1523 var med til at forsvare København for Christiern II, og som senere viste sig at være en af reformationens ivrigste
modstandere inden for rigsrådet. Over ham og hans datter, Kirsten
Bølle, findes smukke ligstene i Tersløse kirke.
Fra Bølleslægten gik gården over til Steen Brahe, en broder til Tyge
Brahe. Han hørte til sin tids betydeligste adelsmænd og havde mange
vigtige forleninger, Kalundborg Slot således i hele 28 år. I rigsrådet

T ersløsegaard i begyndelsen af det 19. århundrede. Maleri i privateje.
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sad han 42 år ; her fik han mange opgaver betroet, i stor udstrækning
blev han benyttet til diplomatiske sendefærder. 1593 blev han med
lem af regeringsrådet, som styrede landet under Christian IV’s min
dreårighed. Tersløse gik efter hans død 1620 over til Otte Brahe og
fra ham til Henrik Lindenov, der 1668 solgte den til rigsadmiralen
Henrik Bielke, som i svenskekrigene 1657 - 60 havde ført den danske
flåde. Efter enevældens indførelse havde han fået høje stillinger inden
for administrationen. Hans datter Edele Elisabeth blev gift med gene
raldirektør for postvæsenet Poul Klingenberg til Højriis. Hans datter
Frederikke, var gift med konferensråd A. T. Heespen, som 1737 op
førte hovedfløjen og 1743 solgte gården til landsdommer Johannes
Christensen for 16.000 rdl. 1745 købte Ludvig Holberg den af ham
med kirker og bøndergods for 16.000 rdl og 200 rdl. til landsdom
merens frue.
1747 oprettede Frederik V af Tersløse og Brorup ved Slagelse
friherreskabet Holberg; i erektionspatentet bestemtes: »... skal dette
Friherskab Holberg, uskiftet og udelt, upantsat og uafhændet, intet
undtagen, aldeles være henfaldet til Vores ridderlige Academi i Sorø
til evindelig Ejendom.« I Holbergs testamente fra 1748 hedder det i
en tilføjelse: »Mit Forlangende er ellers, at Værelser paa Tersløsegaard forundes en skikkelig Enke, som nyder nogen Udvisning af
Skoven«.
Fra 1745 til sin død havde Holberg om sommeren fast ophold på
Tersløsegaard, men om hans ophold dér ved vi kun lidt. Bolle Luxdorph, der ejede Mørup, skriver i sin dagbog for 31. maj 1745, at
han red til Tersløse, traf Holberg og overnattede på gården, dagen
efter spiste han til middag hos Holberg. Den 2. juni besøgte Holberg
til gengæld ham på Mørup.
I Holbergs levnedsbreve og epistler kan læses lidt om hans for
hold til gården. I det tredie levnedsbrev skriver han således: »Saa tit
jeg genkalder mig i Erindringen, hvorledes Gaardens Tilstand var
før, og sammenligner den med dens nuværende, glæder jeg mig ikke
lidt over, at jeg i nogen Maade har opfyldt en god Borgers Pligter
og blandt de mange Ødelæggere, der lader Jorderne forfalde og alting
gaa til Grunde, har givet et raat og uformeligt Kaos en vis Skikkelse,
og forbedret mine Bønders Kaar, som fordum sukkede under et
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svært Aag«. — Holberg synes at have befundet sig særdeles vel på
Tersløsegaard. I epistel 39 beretter han, at han er »sociable« på lan
det men »misanthrope« i byerne, og han fortsætter: »Desuden er
adskillige andre Ting, som kan fornøje Sindet paa Landet. Jeg finder
Behag udi at se Jordens Grøde fremspire og at indhøstes og at se
Køer og Faar gaa ligesom i Procession til deres Samlepladser Morgen
og Aften«. Luften og roligheden gør hans helbred bedre på landet
end i byerne, kun svin og hunde er ham ubehagelige.
I anledning af kvægsygen beretter han lidt om gårdens drift. Syg
dommen havde været særdeles hård ved hans besætninger; på begge
gårde var tilsammen kun levnet 4 - 5 køer. »Alt, hvad jeg har samlet
paa tyve Aar, er paa en Uge blevet mig berøvet«, siger han. Men han
forstår at tage ulykken med en filosofs ro. »Hvi skulde jeg gaa fri
mere end andre, mine Køer er mig rent bort døde, men min Genbos
Lænkehund, som jeg ofte har besværet mig over, efterdi den ved sin
uophørlige Tuden og Gjøen er mig Nat og Dag til Plage, lever end
og er ved godt Helbred, man maa finde sig i det ene som det andet«.
Holberg gjorde imidlertid ikke som andre godsejere, der straks
købte en ny stor besætning for så at miste den ved et nyt angreb af
pesten; han så tiden an og forsynede sig i øvrigt med nogle får og
heste, dels for at få gødning, dels for at kunne hjælpe bønderne med
heste i pløjetiden. Halmen lod han rådne og blandede den med fåreog hestegødningen, så han ved hjælp af den kunne bevare sine jorder
fra at blive udpinte, og han høstede da også lige så godt som sine
naboer. Holberg er helt stolt af sine evner til at klare en kritisk situa
tion i landbruget: »Min Herre ser heraf, at jeg nogenledes kan gøre
Rede for min Husholdning. Adskillige som har kritiseret den i Be
gyndelsen siger nu: Gid vi havde gjort det samme«.
De forskellige udtalelser viser, at Holberg har været meget interes
seret i gårdens drift, og at han selv har stået for afgørelserne.
Efter Holbergs død gik det tilbage for Tersløsegaard. I begyndelsen
af 19. århundrede blev gårdens jorder udstykket. En del af dem blev
solgt til den nærliggende gård Kammersgave. Dennes ejer fik desuden
rådighed over avlsbygningerne og over den ene sidefløj; den blev
benyttet som udhus og kom i stærkt forfald. Den kom igen tilbage
til gården, mod at Kammersgaves ejer fik tilladelse til at flytte avls-
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Hovedfløjens østside med trappe og dør, der fører ind til »sommerstuen« (fot.
Erik Hansen).

bygningerne og tage en del af haven. Hovedbygningen forfaldt mere
og mere; den var lejet ud, og det skortede stærkt på vedligeholdelse.
Kun det Holbergske enkesæde bevarede gården.
Omkring århundredets midte var bygningerne så brøstfældige, at
en hovedreparation var nødvendig. Godsinspektøren udarbejdede en
plan, hvorved enkesædet ville blive udvidet til at omfatte fire fri
boliger, men forslaget blev afvist, og i 1861 vedtog rigsdagen en lov,
efter hvilken enkesædet skulle nedlægges, og gården med have og de
marker, der endnu var tilbage, stilles til offentlig auktion.
Auktionen blev afholdt, og Tersløsegaard blev købt af hofjæger
mester G. F. R. Grüner til Ravnstrup. Som soraner følte han sig i
taknemmelighedsgæld til Holberg, og i forening med tre andre gamle so
ranere, lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs til Frijsenborg, grev F. I. KragJuel-Vind-Frijs til Juellinge og baron O. D. Rosenørn-Lehn, ville han
gøre et forsøg på at opretholde Tersløsegaard med det Holbergske
enkesæde. Disse fire udarbejdede statutter for: »Det af 4 Soranske
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Akademister opretholdte Holbergske Enkesæde paa Tersløsegaard«,
og fik dem bekræftede ved kongelig konfirmation den 3. marts 1862.
Enkesædet blev underlagt en direktion, der skulle bestå af besid
derne af grevskabet Frijsenborg, baroniet Lehn, baroniet Juellinge og
ejeren af hovedgården Tersløse, og den skulle »af yderste Evne drage
Omsorg for, at det Holbergske Enkesæde paa Tersløsegaard bestän
digen opretholdes og konserveres«.
Dette lykkedes dog ikke til fulde. Den sidste rest af gårdens jord blev
snart solgt fra, og hovedbygningen var igen i 1903 i en sørgelig for
fatning. Soransk Samfund tog sig nu af sagen. Der blev dannet en
Tersløsekomité, og der blev udsendt opråb til offentligheden om at
yde bidrag til gårdens køb og restaurering. Det lykkedes at samle det
fornødne beløb. Staten ydede bidrag ved at stille en sum af Sorø

Storstuen eller
»sommer
stuen«,
indrettet som
den kunne
have været på
Holbergs tid.
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Studerestuen. Bogreolen tegnet af Martin Nyrop (fot. Bernild).

Akademis midler til rådighed; adskillige teatre, institutioner og pri
vate hjalp ligeledes til, og i november 1905 kunne komiteen købe
Tersløsegaard for 6000 kr. Professor Nyrop overtog restaureringen,
som var tilendebragt 1916. Sluttelig forelagde komiteen et udkast til
en fundats for Den Holbergske Stiftelse »Tersløsegaard«. Fundatsen
blev vedtaget 1917 og fik kgl. konfirmation 1921. Tersløsegaard blev
dermed en selvejende institution, hvis bestyrelse administrerer stift
elsen og enkesædet. Formand er i 1964 arkitekt Th. Havning.
Gården er nu søgt indrettet som en mindegård for Holberg. Over
hoveddøren er anbragt en træplade med en mindeskrift:
Her levede Ludvig Holberg
sine sidste Somre. Glad ved at gøre
en Borgers Gerning:
»At ordne et Urede« og bedre
Bondens Kaar.
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I forstuen er anbragt kort over Holbergs besiddelser; foroven på
det ene ses Holbergs våben. I samme stue findes forskellige billeder
af Tersløsegaard. I storstuen findes professor Dalsgaards kopi af
Roslins Holbergbillede på Sorø Akademi og andre gamle portrætter
og kobberstik. Arbejdsværelset har en reol med gamle bøger og foli
anter, som dog ikke har været i Holbergs eje, desuden forskellige
gamle møbler. En samling af forskellige udgaver af Holbergs skrifter
og illustrationer til disse er anlagt. Af ting, der har tilhørt Holberg
selv, er kun hans kaffekop og en sølvnavneplade med Holbergs navn.
I haven står Holbergs stenbord, pladen er dog fornyet siden hans
tid; stedet, hvor det står, har siden Holbergs dage heddet Holbergs
lysthus. Sit løsøre havde Holberg testamenteret til en søstersøns
datter; der blev ikke optaget nogen registrering, og det er spredt for
alle vinde uden at man ved, hvad det bestod af. For Holberg har det
været nok, at hans skrifter og baroniet Holberg bevarede hans navn.
Tersløsegaard er således ikke et museum, men et mindested, den
eneste af hans boliger, der er bevaret.
Overbibliotekar Carl S. Petersen havde indsat Tersløsegaard som
sin universalarving, og ved hans død i 1959 tilfaldt der stiftelsen ca.
66.000 kr. til betryggelse af Tersløsegaards fremtid.
GUNNAR OLSEN
EJERE

Anders Knudsen Grosøn
1305 Jens Grubbe
1461 Anders Jensen Passow
o. 1510 Roskilde bispestol
o. 1536 Mads Eriksen Bølle
o. 1604 Steen Brahe
1651 Henrik Lindenov
1668 Henrik Bielke
1683 Poul Klingenberg
1690 A. T. Heespen
1743
1745
1754
1861

Johs. Christensen
Ludvig Holberg
Sorø Akademi
G. F. R. Grüner m. fl.

BYGNINGER
Middelalderlige kældre bevaret

1737 Hovedfløjen;
Sidefløjene opført senere

1915 Restaurering ved M. Nyrop
1917 Den Holbergske Stiftelse
Tersløsegaard

Hovedbygningen set fra gårdspladsen (fot. Chr. Jørgensen).

Store Frederikslund
Kindertojte sogn, Slagelse herred, Sorø amt
Store Frederikslund ligger halvanden kilometer nord for landevejen
Sorø-Slagelse mellem landsbyerne Kindertofte og Sorterup. Den er
omgivet af en stor, smuk have og park.
Store Frederikslund er dannet ved sammenlægning af de to mindre
gårde Landbytorp og Dævidsrød. Landbytorp nævnes så tidligt som
1205, navnet havde dengang formen Landbothorp. I dette navn skju
ler sig et stykke social historie. Landbo betød i middelalderen en
fæster, en mand, der havde en andens ejendom at bestyre. Torp er
den almindelige endelse på danske landsbyer fra den tidlige middel
alder (nu i de fleste tilfælde ændret til rup, drup, strup), og den
betegnede en ny by i skoven eller på overdrevet i modsætning til
den gamle adelby. Nybygget kunne være foretaget af flere i fælles
skab eller af en enkeltmand, der så har givet nybygget navn. I dette
9 DSH 4
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tilfælde har åbenbart overdrevets ejer ladet en af sine fæstere, land
boere, foretage rydningen og drive en gård op.
Noget tilsvarende gælder den anden gård, Davidsrød. Endelsen -rød
betyder rydning. En mand ved navn David har altså ryddet sig en
ejendom i skoven og taget bo der, hans navn har så fulgt ejendom
men. De to gårde har siden eksisteret som enegårde og sandsynligvis
været beboet af selvejer bønder. Hverken gårdene eller ejerne har
været så betydelige, at de er blevet nævnt i overleverede kilder. Gen
nem senmiddelalderen høres intet som helst om dem. Landbotorp
dukker op i 16. århundrede. 1584 boede Frederik II her nogle dage
på en jagtrejse. Adskillige kongelige breve er daterede herfra.
1673 blev Landbotorp købt af Povl Nielsen, der senere blev adlet
og fik navnet Rosenpalm. Efter hans død sad hans enke en tid på
gården, hun solgte den 1691 til kongelig skovrider Bertel Petersen.
1719 erhvervede kronen gården, der kun var for en stor bondegård
at regne, og som blev lagt ind under Antvorskov rytterdistrikt.
Ved auktionen 1774 efter rytterdistriktets ophævelse blev Land by torp under navnet Liselund solgt til den tidligere kongelige forvalter
Hans Larsen Fogh. Gården havde fået et stærkt forøget tilliggende,
idet dens hartkorn nu var 34 tdr., desuden havde den fået tillagt ikke
mindre end 394 tdr. htk. bøndergods. Købesummen var 28.200 rdl.
1783 blev Landbytorp og Davidsrød købt af generalmajor Hans
Henrik von Eickstedt for henholdsvis 48.000 og 46.000 rdl. Han lagde
dem sammen til et gods, som han kaldte Store Frederikslund efter
kronprins Frederik (Frederik VI). Eickstedt er således stifteren af
godset Store Frederikslund, og han er samtidig den af dets ejere, der
har spillet den mest fremtrædende rolle i Danmarks historie.
Hans Henrik v. Eickstedt var født 1715 og søn af den senere gene
ralmajor Valentin v. Eickstedt. Han gik som sin fader militærvejen,
og han synes at have været den fødte soldat. Hans ydre var stateligt,
hans legeme velskikket til at tåle alle militærlivets strabadser, desuden
havde han kavalermæssig optræden og god forstand. Han avancerede
støt og stadigt, 1732 blev han kornet, 1737 kaptajnløjtnant, 1739 rit
mester. Gennem den militære uddannelse udvikledes hans rige legem
lige evner, han blev en fremragende fægter, rytter og jæger, derimod
synes den ikke at have virket særlig fremmende for hans i og for sig
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Andreas Kirkerups udkast til hovedbygningens facader, udarbejdet i 1782. Origi
naltegning i Nationalmuseet.

også særdeles gode åndelige anlæg. A. P. Bernstorff udtalte senere
om ham, at han blandt mange andre gode egenskaber også havde en
god forstand, og at han, hvis han havde lært noget i sin ungdom,
kunne være blevet en meget dygtig mand. Da han var kommet så
højt på strå, at han havde fået misundere, glemte de aldrig at minde
om hans mangelfulde dannelse og kundskaber. 1741 fik han kvarter i
Næstved, ved dragonerne der; her viste han sig som en glimrende
rytterofficer, og han levede et muntert garnisonsliv, vellidt både af
officerer og mandskab. Han avancerede stadig i graderne, 1754 til
oberstløjtnant, 1766 til oberst og 1769 til generalmajor.
Som så mange dygtige officerer før og efter ham, var han ingen
9*
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politisk natur. Da Struensee i 1771 følte grunden begynde at vakle
under sig, mente han i Eickstedt at have den rette mand til sit for
svar. Han lod derfor hans dragonregiment forlægge til København
med den særlige opgave at forsvare kongehuset og Struensee. Stru
ensee karakteriserede tillidsfuldt Eickstedt som »ein einfältiger Däne«.
Men om end Eickstedt ikke var anlagt for intriger og konspirationer,
var han en dansksindet mand, og han har sandsynligvis fra denne
synsvinkel betragtet Struensees regime med uvilje. Det faldt derfor
let for Rantzau-Ascheberg og Beringskjold at drage ham ind i sam
mensværgelsen, og ved hofrevolutionen den 16. januar 1772 spillede
han sammen med oberst Køller en afgørende rolle.
Han havde derved erhvervet sig det ny regimes taknemmelighed,
og han fik talrige beviser på den. Han blev statsminister, kommandør
for livgarden, kommandant i København, medlem af generalitets- og
kommissariatskollegiet og senere generalinspektør for rytteriet.
Eickstedt lod sig ikke tynge særlig hårdt af de mange offentlige
hvervs byrde. Skumlere mente, at Det kongelige Teater var en af hans
største interesser, og der fortaltes mange muntre historier om den
gamle kavaleriofficer og de smukke skuespillerinder. På et område
øvede han dog en væsentlig indsats, nemlig ved hærordningen af
1774, hvor han, trods stærk modstand fra Rantzau-Ascheberg og
Banner-Køllers side, gennemførte, at hæren fra en hovedsagelig hver
vet hær skulle omdannes til en national hær. Han fik desuden gen
nemført, at dansk skulle være hærens officielle sprog, og at office
rerne skulle være danske undersåtter.
Efter statskuppet i 1784 blev v. Eickstedt uden videre afskediget fra
alle sine poster. Som et plaster på såret fik han titel som overkam
merherre og en klækkelig pension, men samtidig tilhold om at tage
ophold uden for hovedstaden. Han helligede sig derefter driften af
sine godser, Boltinggaard og Store Frederikslund.
Eickstedt arbejdede med iver på at udvide Store Frederikslunds til
liggender, og det lykkedes ham at lægge 50 tdr. htk. bøndergods og
Sorterup og Ottestrup kirker under godset. Hvor den tidligere Landbytorpgaard havde ligget, opførte han en ny hovedbygning med to
stokværk i klassisk stil, og ved gården begyndte han anlægget af den
smukke have og park. Til hovedbygningen foreligger et fuldt gennem132
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Sal med portrætter af slægten Castenskiold (fot. Th. Andresen).
tegnet projekt signeret af Andr. Kirkerup 1782, altså året før v. Eickstedt købte ejendommen. De er dog ikke benyttet ved opførelsen, og
Kirkerup kan ikke med sikkerhed betegnes som arkitekten, om end
der fra hans hånd foreligger tegninger til avlsbygninger, der blev
opført i bindingsværk, efter v. Eickstedts overtagelse.
Efter Eickstedts overtagelse af godset begyndte en omfattende re
formvirksomhed. Hidtil havde jorderne ligget i fællesskab med bønder
nes og var i lighed med disses dyrket efter det gamle trevangsbrug.
Nu blev de udskilt af fællesskabet, og samtidig blev driften lagt om;
man ville gå over til det holstenske kobbelbrug, og efter planerne
skulle hele marken inddeles i 17 kobler. Hidtil havde gårdens marker
været hegnede med risgærder. Nu begyndte man at anlægge jorddiger,
da de fornødne sten til stengærder, ikke fandtes på gårdens marker.
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Levende hegn havde man endnu ikke. Ligeledes blev der taget fat på
mosernes afvanding. 1784 havde man nået at grave vandet fra 10 af
de projekterede marker; de øvrige vil blive afvandet tid efter anden,
hedder det. Kløverdyrkningen var indført. I to år var årlig en mark
udlagt med kløver. På skoven blev der lagt stor vægt. 200 tdr. land
var indhegnet til skovs opelskning.
En del af jorden lod general Eickstedt drive under en forpagter
gård, Lille Frederikslund. Overfor sine bønder var han human og
rundhåndet, så godset har næppe givet stort overskud, og da opførel
sen af hovedbygningen kostede ham mange penge, var det sandsynlig
vis økonomiske vanskeligheder, der allerede 1786 fik ham til at sælge
Store Frederikslund til oberst, senere generalmajor Jørgen Frederik
Castenschiold. Denne forøgede godset ved 1796 at købe den lille bon
degård Madslundegaarden, der med sine 3 tdr. htk. kostede 2000 rdl.

Rejsegarniture
i guld, der har
tilhørt den
franske dron
ning Marie
Antoinette (fot.
Th. Andresen).
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Kabinet (fot. Th. Andresen).

1813 afstod generalmajor Castenschiold godset til sin søn, oberst,
senere kammerherre, Caspar Holten Castenschiold for 104.000 rdl.
Castenschiold havde således fået gården på særdeles gunstige be
tingelser, og han klarede da også 1820’ernes hårde landbrugskrise
langt bedre end de fleste. For sine fæstebønder var han en god mand.
Han lod såvel gårdmands- som husmandshoveriet afløse, og han lod,
da konjunkturerne igen begyndte at stige, indfæstninger og andre
afgifter være lige så lempelige, som de havde været hidtil, hvorved
fæstebøndernes økonomiske forhold efterhånden bedredes betydeligt.
Han begyndte også at sælge bøndergods til selveje, det var dog kun
33 tdr. htk., der gik fra godset i hans ejertid.
Caspar Holten Castenschiold havde i 1826 taget navnet GrevencopCastenschiold. Han døde 1854. 1856 købte sønnen, major, senere kam
merherre, Jørgen Frederik Johannes Grevencop-Castenschiold godset
af arvingerne for 574.165 rdl. I hans tid fortsattes salget af bønder
gods til selveje, og nogen jord måtte afgives til vestbanen, der kom
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til at gå over hovedgårdens mark. Han fik lov at lægge 50 tdr. Id. af
en bondegård ind under hovedgårdens mark mod, at et tilsvarende
areal blev udlagt til fredskov. Desuden lod han foretage nyopdyrk
ninger, så gårdens dyrkede areal i hans tid voksede fra ca. 500 tdr. Id.
til ca. 780 tdr. Id. Han ofrede megen omhu på godsets skove, der ud
gjorde ca. 2000 tdr. Id. — Hovedgårdens avlsbygninger blev i denne
tid for størstedelen ombyggede fra bindingsværk til grundmur. Også
bøndergodsets bygninger blev forbedrede, og med det formål blev
der anlagt et teglværk ved godset. Frederikslunds have, der var anlagt
af v. Eickstedt, blev i denne tid yderligere udvidet.
Avlsgården Lille Frederikslund lod Grevencop-Castenschiold for
syne med en ny hovedbygning, og han lod ligeledes opføre nye avls
bygninger ved gården. Dens jorder, som for en del havde ligget
udyrkede, blev drænede, merglede og bragt under kultur.
Efter hans død 1874 blev gården overtaget af sønnen, kammer
herre Hans Schack Helmuth Grevenkop-Castenskiold. Efter ham
fulgte i 1913 hofjægermester Jørgen Adolph Grevenkop-Castenskiold,
der 1929 solgte Lille Frederikslund, som ejer af Store Frederikslund,
der 1935 overgik til den nuværende ejer, Erik Wilhelm GrevenkopCastenskiold. I denne besidders tid er Vest Stadilfjord samt mindre
skovparter tilkøbt, således at godsets samlede areal er 6855 tdr. Id.,
deraf 2667 tdr. skovdistrikt. Den gamle hjortehave er udvidet til
550 tdr. Den har en bestand af kronhjorte, sika- og dåvildt på 250
stk. foruden udsatte mufloner. »Gre-Ca-Mink«-farmen med 80.000
dyr blev anlagt 1956, og 1957 ombyggedes alle stalde til champignon
drift med en årlig produktion på 400.000 kg.
GUNNAR OLSEN
EJERE
1673 Povl Nielsen (Rosenpalm)
1691 Bertel Petersen
1719 Kronen
Antvorskov rytterdistrikt
1774 H. L.Fogh
1783 H. H. v. Eickstedt
1786 J. Fr. Castenschiold
1856 J. Fr. Grevencop-Castenschiold

BYGNINGER

Kaldet Landbotorp

1774 Nu Liselund
ca. 1785 Store Frederikslund opført
ved A. Kirkerup med udlænger
af bindingsværk
Avlsgård ombygget i grundmur
1951 -57 Hovedbygningen istandsat,
staldene ombygget

Hovedbygningen set fra indkørslen, fra syd (fot. Aa. Roussell).

Valbygaard
Sankt Mikkels landsogn, Slagelse herred, Sorø amt

Valbygaard blev oprettet til hovedgård ved Antvorskov rytterdistrikts
salg i året 1774 og dannedes ved sammenlægning af Witzøgaard, samt
af elleve nedlagte, til Store- eller Vester-Valby hørende bøndergårdes
jorder. Året efter blev endvidere de tre af Store-Valbys tilbageblevne
jorder lagt under hovedgården, hvorved den nævnte by ganske for
svandt. Desuden lagdes 906 tdr. bøndergods, samt Heininge sogns
kirketiende til gården, så at den samlede ejendom udgjorde 1072
tdr. htk.
Store-Valby var siden året 1310 efterhånden ved køb eller gave
kommet ind under Antvorskov klosters gods. Endnu i 1510 fik klo
stret ejendomme i denne by, der ved reformationen tilligemed klo
strets andet gods kom ind under kronen.
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Den ny hovedgård, der fik navnet Valbygaard, blev, da riget fat
tedes penge, ved auktion den 27. maj 1774 bortsolgt til kammerherre,
major ved livgarden til hest, Joachim Melchior Holten Castenschiold
af Borrebylinien, der senere blev general og havde sit livs store skuf
felse som chef for landeværnet i »kampen« ved Køge den 29. august
1807. Prisen var 65.000 rdl., men det gods, han fik for denne sum,
var meget større end det, der opgaves i salgsvilkårene. I det skøde,
der udstedtes til køberen var hele Store-Valby lagt under hovedgårds
taksten, hvilket han havde fået udvirket gennem sin indflydelse ved
hove. Foruden Valbygaard ejede han Borreby og blev af sin samtid
anset for en initiativrig og dygtig landmand. Allerede 1776 solgte han
gård og gods for 100.000 rdl. til sin ældre broder, kaptajn Jørgen
Frederik Castenschiold til Hørbygaard og fra 1787 til Store Frederikslund. J. F. Castenschiold var født 1741 og stod som løjtnant ved
kronprinsens regiment. I 1760 blev han afskediget med kaptajns
karakter og i 1780 udnævnt til oberst og kammerherre. I nogle år var
han landkrigskommissær i Sjællands og Lollands stift for endelig i
1790 at blive karakteriseret som generalmajor. Generalen døde 1819

Den nye hovedbygning straks efter opførelsen. Efter Richardt og Becker 1856.
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Valbygaard ca. 1850. Tegning af Caroline Stampe.
på Store Frederikslund. Som ejer af Valbygaard havde han mange
vanskeligheder at kæmpe med. I 1781 var der misvækst og som følge
deraf mangel på foder, og gården hjemsøgtes af sygdomme i besæt
ningen, og i 1783 var det galt med høsten, så at besætningen sultede
ihjel i stor mængde. Bønderne blev yderligere forarmede, og deres
fattige kår blev ikke bedre ved det strenge vejarbejde, staten netop i
de år pålagde dem. Castenschiold forbedrede dog gård og gods, af
hvilket sidste han i begyndelsen af det 19. århundrede bortsolgte 131
tdr. htk., inden gården den 2. december 1805 ved salg gik over til
amtmanden over Sorø amt, den senere gehejmestatsminister og gehejmekonferensråd Poul Christian v. Stemann. Købesummen var nu
340.000 rdl.
Gehejmeråd v. Stemann var født 1764 i København og var ligesom
sin fader, der også var både gehejmestatsminister og gehejmekonferensråd, udrustet med rige evner. Han blev jurist, kom i højesteret
og blev 1789 virkelig assessor. Næste år købte han Benzonslund, og
glødende interesseret, som han var, arbejdede han med på landbo
reformerne. Til amtmand over Sorø amt udnævntes han i 1798. For
uden at være en fremragende administrator, var han som godsejer en
stærkt interesseret landmand, der gjorde meget for bøndernes ve og
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vel. Nogle år efter at have solgt Benzonslund købte han som nævnt
Valbygaard, i en for herremændene trang tid. Når Stemann så nogen
lunde kunne ride stormen af, skyldes det, at han på grund af sin høje
embedsstilling i en enevældig konges tjeneste fik mange lettelser. For
uden Valbygaard bestyrede han også Sorø Akademis jordegods, hvis
økonomi han helt bragte på fode, og formåede i det hele taget under
sin hurtige karriere på embedsvejen at gøre god fyldest på alle plad
ser. Foruden henstand med skatten fik han gentagne gange lån i sin
ejendom. Således i 1811 af akademiets midler på ikke mindre end
80.000 rdl., en transaktion, som unægtelig ikke så godt ud, men i rea
liteten var der intet galt deri, da pengene stod sikkert nok. 1813 blev
dette beløb nedskrevet til 24.000 rdl., og i året 1824 fik Stemann
yderligere et lån i Valbygaard på 100.000 rdl.

Mælkekælder på Valbygaard 1859, indrettet efter tegning af F. Meldahl. Træsnit
i Illustreret Tidende 1859 - 60,
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Ostekælder på Valbygaard 1859, indrettet efter tegning af F. Meldahl.
Senere forøgedes godset ved at tilkøbe nogle huslodder, og i fore
ning med ejerinden af Bøstrup udtørrede Valbygaards ejer i 1840
Bildsøen, hvorved Valbygaard forøgedes med 98 tdr. Id. god eng.
Gehejmeråd v. Stemann, der døde 1855 på Herlufsholm, hvis skole
og gods han bestyrede fra 1827 til 1851, afhændede Valbygaard —
i alt 885 tdr. htk. — i 1846 for 500.000 rdl. til daværende proprietær,
senere hofjægermester August Willads Bech til Fredsholm. Valby
gaard kom nu ind i en slægt, i hvis besiddelse den har været siden,
en dygtig og anset slægt, som har betydet meget, ikke alene for selve
ejendommen, men også for store dele af Vestsjælland. Sorø amts
landøkonomiske Selskab, stiftet 1833, kan tale med om den store
indsats, tre generationer Bech fra Valbygaard gennem årene har ydet.
A. W. Bech fødtes i København 1815 som søn af grosserer Jørgen
Peter Bech, skibsreder og en af stadens 32 mænd. Grundet på et
svageligt helbred blev det af forældene bestemt at sende ham på lan
det, og 15 år gammel kom han i huset hos inspektøren på Gjorslev,
hvor han forblev i 3 år og her fik den dybe kærlighed til landvæsenet,
som han udviklede og bevarede hele livet igennem. I foråret 1840
købte han Fredsholm på Lolland af kammerråd Lund, men besid
delsen kom ikke til at vare længere end til 1847, da Fredsholm blev
solgt. Den store interesse og det store initiativ, som A. W. Bech var
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i besiddelse af, og som han havde fået udløsning for på Fredsholm,
hvor han begyndte inddæmningen af Nakskov Fjord, fik han rig
lejlighed til at føre videre på Valbygaard. Af de forbedringer i drif
ten, som han var blandt de første til at optage fra udlandet, var den
første amerikanske MacCormick slåmaskine, som nu findes på Land
bohøjskolen i København. Da bindingsværkshovedbygningen var me
get gammel og næsten ubeboelig på grund af fugtighed og svamp, lod
hofjægermester Bech i årene 1853 - 55 opføre den nuværende hoved
bygning efter tegning af sin meget nære ven og fætter bygningsin
spektør, arkitekt L. A. Winstrup. Haven blev samtidig udvidet ned
til den smukke å, der afgrænser haven mod vest, og omlagt i engelsk
stil, som endnu er bevaret. Hovedbygningen blev bygget i nederlandsk
renæssance-stil af sten, som brændtes af det på gårdens grund i 1847
anlagte teglværk. Den består, foruden kælder, af to etager med halv
tårne og er på forsiden prydet med en portal med små spir og ejerens
og ejerindens initialer.
Af bøndergodset overgik en del i 1847 til arvefæste, og året efter
begyndte salget til selvejendom. Ved mindelig aftale hævedes hus
mandshoveriet, og for at bøde på det derved fremkaldte savn af
arbejdskraft opførtes der arbejderboliger til 14 familier. Hofjæger
mester Bech interesserede sig meget for alt vedrørende sin gårds for
bedring i overensstemmelse med tidens fordringer. Den destinonske
mejeriindretning, der lidt efter lidt vandt indpas i Holsten og Slesvig,
blev i sin helhed gennemført i mejeriet på Valbygaard, til hvilket
planer og tegninger var udført af professor Meldahl.
Også skovene havde hans store interesse; adskillige udlodder fra
Bildsø by ud mod Store Bælt lod han beplante med nåletræer, bøg
og eg. Den i nærheden liggende Knudsrødgaard hørte under Valby
gaard, men gik senere i arv til en slægtning, der igen solgte den til
Jørgen P. Bech, hvorved gården atter forenedes med Valbygaard.
I året 1942 gik Knudsrødgaard ud af Bech’ernes eje. I national hen
seende gjorde hofjægermester Bech en stor personlig indsats, således
efter krigen 1864, idet han gennem Sorø amts landøkonomiske Sel
skab ved afholdelse af dyrskuer i Sorø og Præstø amter indsamlede
et beløb på 55.000 rdl. til de i krigen sårede og de faldnes efterladte.
A. W. Bech, der var gift med kontreadmiral, kammerherre C. A.
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Bibliotek (fot. Bjørn & Matthiesen).
Rothes datter Kirstine Margrethe Rothe, døde på Valbygaard 1877.
Han efterlod sine ejendomme til sin ældste søn, senere hofjægermester
Jørgen Peter Bech, født 1843. Fra de ganske unge dage havde Jørgen
Bech udrustet sig til at skulle overtage Valbygaard, dels som forpag
ter på Brorupgaard, dels som ejer af såvel Valdemarskilde ved Sla
gelse som af Petersgaard i Sydsjælland. I 1884 blev hovedbygningen
udvidet med en tilbygning til den vestre gavl, hvor der indrettedes
bibliotek med et par værelser over. Avlsgården, der indtil 1901 havde
ligget foran hovedbygningen, blev flyttet over til sin nuværende plads.
Særlig laden og kostalden er imponerende ved deres størrelse. Gen
nem sit ægteskab med sit søskendebarn Caroline Charlotte Suhr, dat
ter af etatsråd O. B. Suhr, fungerede Bech 1893 - 1908 som direktør
i den Suhrske stiftelse. 1909 afgik han ved døden på Valbygaard,
hvorpå gården ved arveudlægsskøde af 17. december samme år over
gik til den ældste søn August Villads Bech, der var født 1873. Efter
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Hofjægermester
Jørgen Peter Bech
ft 1909). Tegning
af Otto Bache på
Frederiksborg.
at have taget statsvidenskabelig eksamen lærte Bech landvæsen, og
var, inden han overtog sin faders besiddelse, forpagter på Knudsrødgaard og Brorupgaard. August Bech, der efterfulgte sin fader som
direktør i den Suhrske stiftelse, var gift med Onse Marie, en datter
af kammerherre, oberst I. K. L. P. Pontoppidan og hustru, f. Suhr.
Bech var gennem mange år en både dygtig og meget interesseret
formand i Sparekassen for Slagelse og Omegn, ligesom han som for
mand for Sorø amts landøkonomiske selskab i årene 1911 - 28 gjorde
en på mange forskellige områder betydelig indsats. Selskabet var,
ikke mindst i den første periode, inde i en vanskelig tid, idet dets
økonomiske forhold var dårlige og medlemstallet nedadgående. Også
under krigsårene blev der lagt stærkt beslag på formandens ev
ner og initiativ. Ved A. V. Bechs død 1940 gik Valbygaard og
skoven over til hans søn, forpagter på Brorupgaard, Jørgen Peter
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Spisestue (fot. Aa. Roussell)

Bech, født 1905, gift med Anna Elisabeth Malling, datter af jæger
mester Oscar Malling og hustru, født Dons. Enken, hofjægermesterinde Onse Marie Bech, forblev til sin død siddende i uskiftet bo med
godsets øvrige besiddelser med bolig på Valbygaard. Derefter har
hovedbygningen ikke været beboet, omend den står vel vedligeholdt
og fuldt møbleret og i alt væsentlig med interiører fra bygningens
opførelsestid.
Af ældre bygninger findes endnu en gammel mejeribygning med
taget gående næsten ned til jorden og opført af sten fra den nedrevne
skole i Store-Valby. Ved indkørslen til hovedbygningen ligger re
sterne af en gammel lade, ligesom der endnu står en bindingsværks
bygning fra den oprindelige avlsgård. I haven, hvor der er rejst en
mindestøtte for hofjægermester og hofjægermesterinde A. W. Bech,
findes smukke alleer og adskillige andre gamle træer, såsom en
douglasgran, der stammer fra en import af frø fra Hannover.
Gårdens drift har vekslet med tiden, i den første tid var der stort
schåferi, og rester af indhegninger i haven ses endnu.
10 DSH 4
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Af særligt indbo skal nævnes malerier af Eckersberg, Otto Bache,
fru Jerichau-Baumann, Viggo Pedersen, Gudmund Hentze m. fl.,
blandt disse en del familieportrætter. I dagligstuen findes et stort
renæssanceskab, der i sin tid blev erhvervet af en forretningsforbind
else for en vognladning ost. I kabinettet findes en italiensk marmor
kamin, hjembragt af hofjægermester A. W. Bech fra Italien sammen
med en større malerisamling og en skulptursamling. Malerisamlingen
blev ved hans død delt mellem hans børn, medens skulpturerne
forblev på Valbygaard.
Af oldtidsminder er der fundet en mængde af alle slags, som hof
jægermester A. W. Bech samlede i en særlig samling, og som endnu
findes på Valbygaard. Den nu udgravede »Trelleborg« ved sammen
løbet af Næsby og Vårby Åer hørte oprindelig med til godset. Den
viser fæstningsanlæg fra vikingetiden (omkring år 1000), enestående
i sin art med volde, grave og bådformede hustomter. På markerne
findes 8 kæmpehøje, på Langebjerg 3 og en meget smuk langdysse.
På marken ned mod Heininge ligger 4 høje beplantede med træer.
Her ligger alt kvæget fra Valbygaard begravet efter en pest, som
rasede i begyndelsen af 1800-tallet. I Valbygaard skov findes 2
smukke dysser.
Noget egentlig arkiv findes ikke. Det interessanteste er en jordebog
fra v. Stemanns tid, skrevet af skolelæreren i Kirke Stillinge.
AXEL PONTOPPI DAN
EJERE

BYGNINGER

1310 Antvorskov Kloster
1536 Kronen
Bindingsværkshovedbygning

1774 J. M. H. Castenschiold
1805 F. Chr. v. Stemann
1846 A.W. Bech
1853-55 Nuværende hovedbygning
ved L. A. Winstrup, mejeribyg
ning ved F. Meldahl
1884 Tilbygning
1900 Avlsbygning

Hovedbygningen set fra syd (fot. Th. Andresen).

Taarnholm
Taarnborg sogn, Slagelse herred, Sorø amt

Taarnholm ligger et stykke nord for landevejen København-Korsør
ved Korsør Nors inderste vig. Dens marker strækker sig langs noret,
og en del af dem ligger syd for landevejen. For 200 år siden lå de
jorder, der nu ligger under Taarnholm, som dele af det vidtstrakte
Antvorskov rytterdistrikt. Arealerne lå for størstedelen hen som per
manente græsmarker for at give hø og græsning til rytteriets heste.
1774 blev rytterdistriktet opløst og dets tilliggender bortsolgt ved auk
tion. Af de store områder, som lå ved Taamborg kirke, indrettedes en
selvstændig ejendom, der til en begyndelse hed Taarnborg gods, men
senere fik navnet Taarnholm. Under hovedgården blev henlagt 81
tdr. htk., af hvilke ca. 55 tønder lå under fri hovedgårdstakst. Gården
blev forsynet med bøndergods på ialt 367 tdr. htk. Gårdene og husene
lå for størstedelen i Vemmelev og Ormslev byer, desuden i Hemmes10*
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høj, Lundebjerg og Lynge sogne. Når der blev henlagt så meget bøn
dergods til hovedgården, var grunden øjensynlig hensynet til hoveriet,
en hovedgård uden hoveripligtige bønder ville på den tid kun være
lidt værd. Det havde gennem lange tider været og var endnu på den
tid den billige arbejdskraft, der gjorde hovedgårdsdriften rentabel,
ligesom jordebogsindtægterne i langt de fleste tilfælde var af større
betydning for godsejerne end indtægterne af ladegårdens drift.
Til godset blev endvidere henlagt Hemmeshøj og Taarnborg kirker.
Kirkerne kunne på denne tid være et ganske godt aktiv for et gods,
idet godsejeren derved fik rådighed over kirketienden. Med hoved
gård, bøndergods, skovskyld og kirketiender kom det nye gods op på
et samlet hartkornstilliggende af ialt 497 tdr.
Godset blev ved auktion købt af proprietær Christian Eggers på
Dyrehovedgaard, det nuværende Taarnborg, købesummen var 26.000
rdl., altså kun lidt over 50 rdl. pr. td. htk. Det var for denne tid en
meget lav pris, men det kan for en del have været forårsaget af den
tilstand, jorderne lå hen i, og af mangelen af bygninger til hoved
gården. Christian Eggers gav ejendommen navnet Taarnholm.
Efter Christian Eggers død overtog hans søn Niels Christian Eggers
begge godserne. 1796 solgte han Taarnholm til kammerråd Peder
Jensen Giersing på Nordruplund for 62.500 rdl., Taarnborg kirke og
nogle ejendomme i Lundebjerg blev undtaget fra salget og lagt under
Taarnborg. Med dette taget i betragtning bliver godsets prisstigning
i løbet af de 22 år endnu større; prisstigningen må udelukkende til
skrives de bedrede konjunkturer for landbruget, idet der ikke i
Eggers’ernes ejertid var sket væsentlige forbedringer i jordernes til
stand, at dømme efter den skildring Peder Giersing giver af forhol
dene i en indberetning til Gregers Begtrup i året 1799.
Han meddeler i denne, at ejendommen, da han købte den 1796, var
»aldeles ubebygt, og Jorderne ikke i Marker inddelt, men allenesten
udvendig med grøfter afsondret fra fællesskab med de paastødende
Bønderbyer«. Under hovedgården lå 452 tdr. Id. ager, 42 tdr. Id. eng
og rørmose og 250 tdr. Id. skov.
Om driften meddeles, at jorderne var inddelt i 10 hovedmarker, 2
bimarker og en eng og rørmosemark. De fire af disse marker henlå
til græsning; en hovedmark, en bimark og engmarken brugtes til
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høslet, en hovedmark lå brak, og fire hovedmarker og en bimark blev
sået med hvede, rug, byg, havre og ærter. Den årlige udsæd var
180-90 tdr. Høavlen blev anslået til 4-500 læs om året. Jordernes
bonitet blev betegnet som høj, men deres tilstand var mindre heldig.
Størsteparten havde ikke været pløjet i 27 år, og en del af dem havde
overhovedet aldrig været under plov, da de havde været belagt med
store kampesten.
Besætningen bestod af 30 heste, 8 køer og 150 stude. Taarnholm
hørte altså til de gårde, der lagde hovedvægten på studeholdet.
Giersing havde åbenbart til hensigt at gøre noget ud af gården; i
hans indberetning skimtes bestræbelser for at få markerne i ordentlig
drift, og 1798 lod han opføre den hovedbygning, som endnu står ved
gården. Hovedbygningen blev på tre fløje; midterfløjen var grund
muret og i to stokværk; omkring den blev anlagt en have med en
størrelse på 7 tdr. Id.
Bestræbelserne for at bringe gården i beboelig og dyrkelig stand
bar de smukkeste frugter for kammerråd Giersing. Allerede i året
1805 kunne han sælge den med glimrende fortjeneste. Taarnholm
blev købt af et interessentskab bestående af grev Vilhelm Carl Ferdi
nand Ahlefeldt-Laurvigen, købmand Rasmus Møller i Nyborg og
kancelliråd Salomon Lindegaard på Lykkegaard. Købesummen var
nu 245.000 rdl., en betydelig stigning, selvom ejendommens værdi selv
følgelig var blevet forøget, nu da den havde fået en hovedbygning,
og der var gjort forsøg på at bringe markerne i orden.
Der er næppe tvivl om, at de tre interessenter har købt gården med
spekulationshandel for øje; på den måde skiftede så mange store
gårde i denne tid ejere. Men Taarnholm med dens næsten jomfruelige
marker har vist sig at være et så godt aktiv, at interessentskabet har
foretrukket at beholde den, sålænge de gode konjunkturer holdt sig.
De gyldne tider varede imidlertid ikke evigt. Efter Napoleonskrige
nes afslutning faldt konjunkturerne, og 1818 satte landbrugskrisen
ind for fuld kraft. Den sprængte selskabet, 1819 trak købmand Møller
og Salomon Lindegaard sig ud af foretagendet, og Ahlefeldt-Laur
vigen kom til at sidde som eneherre på gården. Han formåede ikke
ride stormen af. Efter få års forløb blev han erklæret fallit, og
hans bo blev efter kgl. ordre overgivet til amtsforvalter Rambusch i
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Korsør og admiralitetskommissær Niels Wiborg. Ahlefeldt-Laurvigen
flygtede for sine kreditorer til udlandet, men fik lov at vende hjem.
Staten måtte så overtage Taarnholm, og de to kommissærer besty
rede den. Statsdriften viste sig lige så lidt rentabel som privatdriften,
end ikke da landbrugets prisforhold bedrede sig noget i 1830’erne,
kunne den betale sig, og gården blev så udbudt til salg. I en i den
anledning udstedt kundgørelse gives der god besked om gårdens da
værende forhold. Taarnholm havde da 72 tdr. frit og 4 tdr. ufrit
hartkorn i ager og eng, de udgjorde et fladeindhold på 496 tdr. Id.
Kvægbesætningen udgjorde 100 køer. En fredskov og et overdrev, der
lå 2^ mil fra gården havde 5^4 tdr. htk. i skovskyld. Skoven var på
193 tdr. Id. og bestod mest af ege- og bøgeskov foruden en del hassel
og elm. Bøndergodset udgjorde 370 tdr. htk. i ager og eng og en
smule skov; det var fordelt mellem 47 gårde, 10 bolssteder og 57
huse. Desuden hørte 20 jordløse huse og Hemmeshøj kirke til godset.
Hoveriet blev ydet af gårdmændene ved nogen hø- og rørhøstning,
desuden skulle de foretage nogle indhegninger og køre noget brænde.
Af husmændene blev årligt høstet et fladeindhold af 160 tdr. Id. på
hovedgårdens marker, dertil havde de noget indhegningsarbejde,
skulle pille nogle kartofler op og gøre 52 arbejdsdage årligt, alt på
egen kost og med egne redskaber.
Ved auktionen blev Taarnholm udlagt til Nationalbanken, der
havde 2. prioritet i godset, for et beløb af 111.600 rdl.
Nationalbanken skilte sig snarest muligt af med godset. Allerede
samme år blev det købt af kommandør Conrad de Falsen, der havde
indlagt sig fortjeneste som søofficer under Napoleonskrigene.
Conrad de Falsen var født i Oslo 1785, 1801 blev han secondløjtnant i marinen og i 1807 premierløjtnant. 1810 blev han stationeret
med nogle kanonbåde ved Skagen. Han kæmpede hæderligt med en
engelsk fregat og erobrede en engelsk kutter ved Læsø, hvorefter han
fik kommando over den jyske kanonbådsafdeling. 1811 fik han til
opgave at erobre det af englænderne besatte Anholt. Han anså selv
foretagendet for håbløst, og det mislykkedes også fuldkomment, men
de Falsen reddede dog æren så nogenlunde ved et mesterligt tilbage
tog. 1812 foretog han adskillige heldige angreb på engelske konvojer
og erobrede flere skibe. Efter fredsslutningen trådte han uden for
15U
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Dagligstue (fot. Aa. Roussell).
nummer og rejste til Svejts og senere til Frankrig, hvor han ved
heldige spekulationer erhvervede sig så mange penge, at han efter sin
hjemkomst var i stand til at købe Taarnholm og Søbysøgaard. Han
kastede sig med iver over landvæsenet og foretog adskillige foran
dringer på godserne. Af de to gårde foretrak de Falsen Søbysøgaard.
Taarnholm solgte han 1845 til kammerherre, marinekaptajn Harald
Peter Oxholm, en yngre broder til den kendte general V. T. Oxholm
på Taarnborg. Købesummen var 250.000 rdl.
Med kammerherre Oxholms køb kom der ro over Taarnholms
hidtil så omtumlede tilværelse, gennem tre generationer blev godset
i slægten Oxholms eje.
I halvtredserne begyndte bortsalget af fæstegodset til selvejendom,
og salget tog yderligere fart efter loven om bortsalg af fæstegods af
1861. Omkring 1890 var det meste bøndergods solgt til selveje.
Harald Oxholm lod anlægge et teglværk vest for gården, under
koleraepidemien 1853 blev det indrettet til lazaret og blev nedlagt
1866. 1869 døde kammerherre Harald Oxholm, og sønnen Alexander
Georg Tully Oxholm overtog godset, som han beholdt til sin død
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1908. I hans ejertid fortsattes som nævnt bortsalget af fæstegodset;
i 1872 solgtes overdrevsskoven og 1890 den inddæmmede Halseby Sø,
der blev købt af Strøbechs Teglværker på Gottskalk-inddæmningen.
1899 brændte forpagterboligen, mejeriet og et par avlsbygninger.
Efter Alexander Oxholms død 1908 overtog sønnen, hofjæger
mester Harald P. J. V. Oxholm, Taarnholm. Denne solgte den 1923 til
grosserer Carl Drost, København, for 675.000 kr. Nogle måneder
senere solgte grosserer Drost gården videre til godsejer Carl August
Bang, Lerchenfeldt, købesummen var nu 846.000 kr. Bang afstod
Taarnborg kirke til sognet. 1934 solgte han gården til AIS Taarnholm
for 475.000 kr. Gårdens tilliggende er nu 462 tdr. Id. ager, 6 tdr. Id.
eng, 11 tdr. Id. gårdsplads og 26 tdr. Id. park og skov. 1949 - 50 istand
sattes hovedbygningen ved arkitekt Poul Mørck.
GUNNAR OLSEN
EJERE

Antvorskov rytterdistrikt
1774 Chr. Eggers
1796 P. Jensen Giersing

1805
1819
1824
1836
1845
1923
1923
1934

Interessentskab
V. C. F. Ahlefeldt-Laurvigen
Staten
C. de Falsen
H.P. Oxholm
C. Drost
C. A. Bang
A/S Taarnholm

BYGNINGER
1774 Kaldt Taarnborg gods, derefter
Taarnholm
1798 Hovedbygning opført, avlsgård
af bindingsværk, hvoraf to
længer endnu står

1949-50 Istandsættelse ved
Poul Mørck

Hovedbygningen set fra nord (fot. Th. Andresen).

Taarnborg
Taarnborg sogn, Slagelse herred, Sorø amt
Som så mange andre øde og udyrkede strækninger ud mod kysterne
hørte i middelalderen også halvøerne syd og nord for det senere Korsør
ind under den danske krone. I Valdemar Sejrs jordebog 1231 registreres
Taarnborg med Halseby og Bregnæs. Sikkert stod skov og krat den
gang overalt ud til strandbrinkerne, og bundløse moradser fandtes
mange steder, ligesom noret var langt større end nu. Og den gang
rejste det svære firkantede tårn på Korsør søbatteri sig ikke ud mod
bæltet som et trodsigt værn for den lille købstad. For heller ikke denne
eksisterede. Af frygt for vender og sørøvere vovede man endnu ikke
at lægge byerne ud mod de åbne strømme. Men færdes man nutildags
ad den gamle landevej fra Slagelse til Korsør, ser man bag norets
blanke vande den kridhvide Taarnborg kirke på en langagtig bakke.
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På den lå færgebyens forgænger. Her trivedes et lille borgersamfund,
gemt bort fra det åbne hav og alligevel nær vandvejene, med noret
som et kæmpemæssigt havnebassin, beskyttet af borgen, hvis murrester
endnu ses foran kirketårnet. Svend Grathe skal have været den, der
først befæstede Taarnborg, og byen bestod gennem flere århundreder,
også efter at slottet, gang på gang genstand for stormløb og erobrin
ger, var gået endelig til grunde, og efter at dets afløser Korsør-tårnet
var bygget. Først Erik af Pommern, den driftige bygrundlægger, bød
indbyggerne »at bryde Taarnborg op og bygge Korsør«.
Det gamle Taarnborg Slot havde naturligvis haft sin ladegård, hvis
byggeplads endnu sporedes i det 18. århundrede, »et lavt voldet og
højgrøftet Sted«, og hvis markjorder af Christiern I i 1459 blev over
ladt borgerskabet i den ny by Korsør mod en årlig afgift, en over
dragelse, der stod ved magt i henved halvtredie hundrede år, lige ind
til Taarnborgjorderne i 1694 blev udlagt til rytterkobler.
Korsør Slots Ladegaard fik tildelt jorder på Halsskov, og her blev
gårdens bygninger lagt hinsides havneløbet, lige over for slottet.
I svenskekrigene blev Korsør by ganske forfærdelig medtaget, og
da man efter freden skulle til at råde bod på forholdene, var det ikke
langtfra, amtmanden rådede til at flytte byen! Han slog på, at det
ville have været meget bedre, om den lå på ladegårdens grund, på
Halsskov-siden. Og om ladegårdens skæbne skulle der i hvert fald
tages bestemmelse, eller rettere om dens jorder. Bygningerne var nem
lig ganske ødelagt og afbrudt af svenskerne. Amtmand Hugo Liitzow
indgav i 1662 forslag om foreløbig at udleje markerne som græsgange
til Korsørs borgere. Der var nemlig tale om, at en del af Slagelse bys
borgere ville flytte til Korsør, og amtmanden bad om bemyndigelse
til at måtte forhandle med dem og stille dem i udsigt, at de ville få
erstatning for de jorder, som de mistede i Slagelse, på Korsør Ladegaards marker. Resten af disse kunne derimod foreløbig udlejes til
borgerskabet i Korsør. Han fik begge tilladelser, men af masseflyt
ningen blev der ikke noget. Og efter at der var gået nogle år, opnåede
han selv skøde på Korsør Ladegaards øde byggested med størstepar
ten af de tilliggende jorder, henved 32 tdr. htk. — de resterende 25
tdr. htk. overdroges til rådmand Hans Jørgensen, der imidlertid alle
rede 1671 også købte selve hovedgårdsmarkerne af Liitzow, nemlig
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Taarnborg 1861. Efter Richardt og Secher.
som der står i skødet: »de Jorder, som tilforn haver ligget til Korsør
Ladegaard, kaldes Svinenæs og Kærlinghoved, samt Dyrehoveds Mar
ker«. Og efter den sidste fik den ny gård navn, som Hans Jørgensen
byggede noget fra det sted, hvor den gamle ladegård havde stået.
Hans Jørgensen havde som ingen anden af Korsørs borgere lidt tab
i krigens tid, men var sikkert også byens rigeste mand og døde som
borgmester. Gården blev derefter handlet et par gange, men dens til
liggende var stadig det samme, blot at skøderne nu specificerede de
jorder, Hans Jørgensen i sin tid havde købt af kronen. Hertil kom
endelig den gamle ladegårds byggested og derpå byggede huse med
hosliggende små vænger og haver, åbenbart allerede en mindre for
stad til Korsør. Der nævnes en besætning på 6 plovbæster og 33 køer,
så gården har vel været drevet som hollænderi, leveret mælk til Kor
sør købstad. 1707 nævnes Ulrik Mogensen til Dyrehovedgaard, skønt
han først fik skøde i 1709. Han kaldes ved købet forpagter på Brahetrolleborg og havde måske allerede forsynet sin gård med ny bygning,
da kronen pludselig gjorde sin tilbagekøbsret gældende. Dyrehoved
gaard blev reluieret i tilslutning til nyindretningen af Antvorskov
rytterdistrikt. Foreløbig fik Ulrik Mogensen lov til at sidde på gården
til førstkommende majdag 1719, men da han havde opsøgt kongen
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på Vordingborg Slot og »gjort allerunderdanigste Solicitation“, fik
han på visse betingelser igen skøde i 1719 og kom ganske godt på
fode igen. Han havde overtaget Dyrehovedgaard med en enkelt bon
degård i Frølunde og tre husmænd, og da hans enke Karen 1741 af
hændede den, fulgte der så mange gårde med i Taarnborg, Svenstrup,
Frølunde, Halseby og Ormslev, at hartkornet løb op til ialt 204 tdr.
Køberen var Poul Hein fra Nyborg, der yderligere tilkøbte så mange
ejendomme, at han i 1749 fik Dyrehovedgaard gjort til en komplet
og fri sædegård. Selve hovedgården havde fået sit gamle htk. ca. 45
tdr., og bøndergodset var på 222 tdr., alt inden for en mils grænse
fra gården, da Poul Hein i 1766 solgte til forvalteren på Dragsholm
Christian Eggers. 1770 erhvervede Eggers yderligere den hidtil maje
stæten forbeholdte jagtret på godset, såvel på landet som på vandet,
både på Coursen eller Kaasen, indløbet til noret, og på selve dette. Og
endelig blev han godsejer i endnu større stil, da han 1774 på auktionen
over det antvorskovske krongods købte det store Taarnborg gods med
497 tdr. htk. Således kom de to kgl. ladegårde, Korsør og Taarnborg,
atter en overgang i samme eje.
Taarnborg manglede ganske vist en hovedbygning, for det var en
af de »hovedgårde« med tilhørende bøndergods, som det store Ant
vorskov rytterdistrikt nævnte år udstykkedes i. Som navnet antyder,
var hovedstammen i den ny Taarnborg hovedgård de gamle lade
gårdsmarker, først og fremmest Taarnborg kobbel, før 1694 Galge
marken, men dengang udlagt til græsning for rytterheste, den del af
det nuværende Taarnholms jorder, der ligger i Taarnholm sogn. En
anden af markerne til den gamle ladegård, Gneveskov med Ornummerne, var derimod i 1694 blevet fordelt til forskellige bønder i Hal
seby og Svenstrup og gik siden op i disse byers marker. Endelig lå
der mellem disse to marker — der var de Taarnborg-jorder, som Kor
sør borgerskab i sin tid havde haft i brug — Taarnborggaardens jor
der med den gamle bybanke og slotspladsen, der allerede i en årrække
havde hørt under Dyrehovedgaard. Den ny hovedgård kunne imidler
tid ikke nøjes med det gamle græskobbel og dettes hartkorn. Under
den blev videre lagt den udtørrede Halseby Sø og jorder i Ormslev,
så den fri hovedgårdstakst blev på godt 81 tdr.
Eggers omdøbte den ny hovedgård til Taarnholm, nok fordi der
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Udsigt fra
hovedbygningen
mod nord (fot.
Th. Andresen).
allerede var en Taarnborggaard på hans gamle gods. Herregårdene med
tilliggende udgjorde et meget anseligt gods, og dette, som han »ved
en Del Aars Arbejde under Guds Velsignelse« var blevet ejer af, ville
han, skulle bevares samlet efter hans død i hans eneste søns besid
delse. Denne, landeværnskaptajn Niels Christian Eggers, skulle over
tage alle deres ejendomme mod årligt at udrede visse nærmere fast
satte beløb til moderen og de seks søstre. Men allerede kort efter
faderens død solgte sønnen Taarnholm gods. En del af dette var dog
lagt under Dyrehovedgaard, hvis bøndergods var kommet op på 256
tdr. htk., det meste i Taarnborg sogn, nemlig hele byerne Tjæreby og
Halseby, samt i Svendstrup 7 gårde og 12 huse, i Frølunde 7 og 22,
foruden to gårde i Ormslev, Lindebjerggaard og Taarnborg kirke.
Af de seks søstre på Dyrehovedgaard er især Mariane Eggers be
kendt, fordi det var til hende Jens Baggesen skrev nogle af sine første
digte, glødende kærlighedsdigte, der dog næppe svarede til det virke
lige forhold mellem de unge mennesker. Under den vordende digters
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første ophold i hovedstaden korresponderede de livligt. Hans breve
var ret svulstige og overspændte, og han kunne ikke nøjes med hver
ken sit eller hendes virkelige navn, brugte i stedet for Janon og
Marine, mens hun mere ligefrem kaldte ham sin lille rare bedste Jens.
Fra et besøg i Korsør, egentlig i den hensigt at lade sig hyre med en
Kinafarer, stammer en længere versificeret beskrivelse af en natlig
vandring til Dyrehovedgaard. Det var dog ikke den elskede, han fulgte
hjem, men en ven efter et større sold. Andet end ungdomssværmeri
blev forholdet ikke og efter års forløb genså Baggesen under et besøg
i Nyborg med sindsro »Prinsessen fra Taarnlund«.
Hun var da blevet gift som flere af sin søstre, og det hed sig siden,
at svogrene stillede for store krav til Eggers, så det gik stærkt ned ad
bakke for ham i de dårlige landbrugstider. Endnu ved århundredskif
tet stod han i sin velmagt, da han ombyggede gården. Den var ellers
blevet »renoveret og forbedret« af Ulrik Mogensen og bestod i 1744
af en teglhængt stuelænge, mens de øvrige fire længer var tækket med
rør og strå. År 1800 var den et noget større kompleks, nu to stuelæn
ger, liggende vinkelret på hinanden, begge af egebindingsværk med
dels murede, dels klinede vægge, samt tegltag, den ene mere gammel
dags til dels med blyindfattede vinduer, den anden derimod alene med
»engelske« og brystpaneler, samt bl. a. en moderne piedestal-kakkelovn
i en niche. Desuden fandtes der endnu to beboelseshuse, det ene ind
rettet til køkkenfløj. Hertil kom udbygningerne, stalde og lader, som
sædvanlig bygget mere tarveligt med klinede vægge og stråtag. I løbet
af det næste par år ombyggedes et par af udhusene, og 1803 stod det
ny stuehus færdigt, bygget ind i en bakke, så der mod haven kun er
én etage, mod gården to, grundmur på alle sider med to frontispicer, indrettet med værelser både i første og anden etage, samt med
kamre på det underste loft, et i hver gavl og en kvistsal mod syd.
Midt i huset er der en oval trappegang, og fra køkkenet til anden
etage går en »Snirktrappe«. Der er overalt bræddegulve og gipsede
lofter, engelske vinduer med store ruder, og til dels hollandske døre
med indstukne låse og messingskilte og håndfang.
Det ny anselige stuehus, det samme, som står på gården den dag
i dag, bragte den totale forsikringssum fra 12.270 rdl. op til 19.190, og
efter en ombygning af laden takseredes gården til 23.540 rdl. Eggers
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kunne ikke klare skatterne, og staten overtog 1821 Dyrehovedgaard
gods, der gik til tvangsauktion i 1823 og blev købt af købmand Chr.
Ernst Frederik Theill i Korsør og greve Frederik Adolf HolsteinHolsteinborg for godt 47.000 rdl. Næste år foretoges en deling, så
hovedgården med det nærmest tilliggende gods tilfaldt Theill, mens
greven fik resten, ialt 169 tdr. htk. Dette Dyrehovedgaard gods, som
det kaldtes, beholdt Holstein indtil 1840, da han solgte det til grev
Moltke på Bonderup, som lagde det under denne gård. Under Dyre
hovedgaard hørte efter delingen 84 tdr. htk. bøndergods, liggende i
Svenstrup, Frølunde, Tjæreby og Halseby, idet større dele af disse

Hovedtrappen med den ovale vange (fot. Th. Andresen).
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byer var faldet i Holsteins lod. Theills enke Anna Cathrine Hansen
overlod 1834 gård og gods til sin søn, cand. phil. Andreas Richard
Theill, der 1838 solgte til grosserer Ferdinand Rée i Hamborg, og
denne afhændede atter i 1841 for 100.000 rdl. til en af gårdens mest
kendte ejere. Valdemar Tully Oxholm havde i 1830’erne været »gu
vernør« hos prins Christian af Glyksborg og Frederik af Hessen og
ledsaget dem under deres studieophold i Bonn. Han vedblev hele sit
liv at stå den første nær, også efter at han var blevet kong Christian
IX, og var for øvrigt i årene 1842-47 hofchef hos kronprinsen, den
senere Frederik VIL Politisk skal han have spillet en rolle ved dan
nelsen af Martsministeriet, det var ham, som rådede kongen til at
henvende sig til de nationalliberale folkeledere, og A. W. Moltke på
tænkte at optage ham i ministeriet. Han var kongevalgt medlem af
den grundlovgivende rigsforsamling og siden valgt som landstings
mand 1849 - 53, opstillet af bondevennerne og tilhørende den konservativt-bondevenlige alliance, men han var en af grevinde Danners mod
standere. Allerede tidlig trænet i diplomatiske hverv blev han 1854
gesandt i London, en opslidende stilling, takket være striden med
Tyskland, og 1857 trak Oxholm sig tilbage til privatlivet, hvorefter
han nogle år levede roligt på hovedgården ved Korsør. Han roses for
sit velvillige sindelag og sin praktiske dygtighed, men politikere som
David og Krieger satte ham ikke højt. 1866 slog han sig ned i hoved
stadens nærhed, på Smidstrup ved Vedbæk, efter at have afhændet
Taarnborg. For i 1846 havde han efter ansøgning — for øvrigt uden
nogen motivering — fået Dyrehovedgaard omdøbt med dette navn,
og i det hele taget skete der i hans tid store forandringer på godset.
Således var hovedgårdens jorder blevet betydeligt udvidede, idet
det lykkedes ham at gennemføre, hvad allerede før hans tid var på
begyndt, både en større landvinding i noret og overtagelsen af bøn
dernes græsningsrettigheder på Halsnæsskov. Myndighederne havde
ikke haft noget at indvende, fordi disse jorder som forhenværende
købstadsjorder ikke havde været bestemt til bondebrug! Og selv om
bønderne ingenlunde straks gav op, men havde søgt at hævde deres
ret, både med klager og processer, endte det med, at de, mere eller
mindre godvilligt og mod nogen erstatning, overdrog deres ret til
Oxholm, som lagde jorderne under avlsgården Kruusesminde.
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Også de store udtørrings- og inddæmningsarbejder påbegyndt under
Rée fuldførtes i Oxholms tid. Ved inddæmning af noret mellem
Lilleø, Magleø, Egø og fastlandet fremkom der et tørlagt areal på
168 tdr. Id., og ved udtørring af en vig vest for den gamle vejdæmning
ved Haneklint 149 tdr. Id. Et mindre omfattende arbejde var det, da
den lille ø med det mærkelige navn Gottskalk blev gjort landfast og
de indvundne 30 tdr. Id. fordelt til forskellige fæsteejendomme. At
gården lå så tæt ved købstaden med sine jorder, til dels mellem den
nes, gav efterhånden anledning til adskillige mageskifter og regulerin
ger. Allerede først i 1850’erne søgte enkelte Korsør-borgere skattely
og byggede på den anden side af havnen, på Halsskov på Taarnborgs
grund. Men det blev navnlig banens anlæg, som skabte en helt ny
situation for hovedgården. Korsør by måtte naturligvis ønske, at
banen blev ført syd om noret og ind til selve byen, men fra pålidelig
side er det blevet fortalt, at general Oxholm ved en bedre frokost på
Taarnborg fik kommissionen til at tage beslutning om at lægge bane
linjen på den anden side noret, og stationen blev følgelig lagt på
hovedgårdens grund. 1843 lod Oxholm landevejen, der fra gammel
tid havde ført gennem selve hovedgården, lægge udenom denne.
Gårdens areal var mod slutningen af Oxholms ejerperiode nær ved
1000 tdr. Id., deraf de 317 inddæmmede arealer.
Justitsråd Jørgen Albert Bech købte 1866 godset for 329.000 rdl.,
og efter hans død arvede den ene søn, Alexander Bech, Kruusesminde,
mens den ældste Edvard Bech fik Taarnborg, som han havde haft i
forpagtning af faderen. Denne havde bygget en stor kostald til 200
kreaturer, nu anlagde sønnen et centrifugemejeri og byggede flere
arbejderboliger, ligesom han i det hele forbedrede gårdens drift. Han
beholdt gården til 1901, da han, efter at en vagabond havde sat ild
på en trælade, så de fleste avlsbygninger nedbrændte, solgte Taarn
borg til Korsør kommune for 660.000 kr., med undtagelse af ejen
dommen Sølyst på Halsskov. Gården blev genopbygget, og kommunen
drev den i nogle år ved inspektør. Der blev frasolgt arealer ved bane
terrænets udvidelse og talrige byggegrunde, ligesom kommunen med
byens fremtidige udvidelse for øje forbeholdt sig 56 tdr. Id. af går
dens lillemark, da Taarnborg i 1904 for 542.000 kr. afhændedes til
kammerjunker Peter de Neergaard, som i 1922 solgte gården til brød11 DSH 4
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rene P. og C. A. Madelung for godt 1 million kr. 1935 købte N. V.
Jørgensen Taarnborg, for atter at overdrage den til Korsør kommune
i efteråret 1948. Fra 1949 er der udlagt ca. 150 tdr. Id. til byggegrunde
og 1955 måtte der afgives 35 tdr. Id. til motorvej, således at gårdens
tilliggende i dag er 545 tdr. Id., hvoraf 420 ager.
Allerede ved banens anlæg var skellet mellem kommunens og Taarn
borg jorder på Halsskov, tillige sognegrænse, blevet lagt om, for at
stationsbygningen skulle ligge på bygrunden. Men det var dog først
efter at dampfærgedriften var etableret, bebyggelsen på Halsskov tog
rigtig fart, og efterhånden blev der også anlagt flere gader på Taarnborgs grund. Der opstod jo en helt ny bydel på den nordre side af
havneløbet, og her, hvor der ved år 1850 næsten ingen bebyggelse
havde været, er folketallet større end i den gamle bydel syd for hav
nen. Dette blev dog først tilfældet, da den købstadmæssige bebyggelse
på hovedgårdens grund efter lange forudgående forhandlinger i 1920
indlemmedes i Korsør bygrund. Også en del af Korsør havn er anlagt
på tidligere Taarnborg jorder, og med byens stærke vækst vil den
naturligvis med tiden brede sig yderligere på de gamle ladegårdsmar
ker. Halsskov Huse regnes således for en forstad til Korsør.

MOGENS LEBECH
EJERE

Kronen
1669 Hugo Lützow
1671 Hans Jørgensen
1684-1766 Forskellige ejere
1766 Chr. Eggers

BYGNINGER
Ladegård for Korsør Slot

Kaldt Dyrehovedgaard
1744 Teglhængt stuelænge og fire
stråtækte avlslænger
1800 To stuelænger i egebindings
værk og teglhængt, samt udhuse
1803 Nuværende hovedbygning
opført

1823 - 41 Forskellige ejere
1841 W.T.Oxholm

1846 Nu kaldt Taarnborg

1866
1901
1904
1922
1935
1948

J. A. Bech
Korsør kommune
P. de Neergaard
P. og C. A. Madelung
N. V. Jørgensen
Korsør kommune

1901 Avlsgård brændt og genopført

Hovedbygningen set fra syd (fot. Th. Andresen).

Espe
Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt
Boeslunde, sognebyen med den mærkelige tveskibede kirke, ligger
højt med udsigt over hele sognet. Det har nok alle dage været et
rigt sogn — værd at øve strandhugst i for vendiske sørøvere. Dagen
før palmesøndag 1158 slog Absalon og hans huskarle dem ved Boes
lunde. Allerede i oldtiden har her boet høvdinge — et stort bronzealder-guldfund i Borgbjærg Banke ved Boeslunde kirke vidner bl. a.
herom. I middelalderen og op gennem århundrederne har adskillige
herremandsslægter haft deres sæde rundt i sognets landsbyer. Nu
er alle disse herregårde forsvundne, kun Espe ligger tilbage halvt
gemt i det smukke, bølgede, delvis skovbevoksede terræn i sognets
sydvestlige del.
Oprindelig var Espe vel en landsbyhovedgård. 1561 fik kansleren
Johan Friis til Hesselager og Borreby af kronen tilskødet en gård i
11*
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Espe by — ifølge en anden udfærdigelse en gård kaldet Espe. Sand
synligvis har den i de følgende hundrede år fulgt Borreby som arv i
slægterne Friis og Daa. Efter rigsadmiralen Claus Daas død 1641
ejedes i al fald en part i Espe af hans datter Dorte Daa, der nogle
år senere ægtede rigsråden Gregers Krabbe til Torstedlund. 1664 var
hun ejer af 12 bøndergårde og et par huse i Boeslunde sogn; samme
år ser vi, at Espegaard ansættes til en hovedgårdstakst på godt 19 tdr.
htk. plus godt 4 tdr. skovskyld. Ved den store matrikulering i 1680erne
takseredes gården til godt 21 tdr. htk. plus 1 td. skovskyld. Om skoven
oplystes det samtidig, at den var temmelig ødelagt; mange træer var
afhuggede ved roden, medens de øvriges toppe var afstævnede, så
skoven var »udygtig til Olden«.
Ved denne tid var Espe gået over på borgerlige hænder. 1667 havde
Dorte Daa afhændet sin part af gården til borgmester i Skelskør
Anders Mogensen; han døde 1682, og Espe tilhørte derefter Anne
Maria Anders Hansens. Hun var muligvis hans datter og sad vistnok
inde med Espe helt til 1723 (en overgang havde en svigersøn dog haft

Luftfotografi af Espe, hovedbygning og avlsgård.
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den), da hun solgte gården til fru Mette Rosenkrantz, enke efter Ove
Ramel til Borreby.
I syv år var Espe nu påny forenet med Borreby, men solgtes ved
Mette Rosenkrantz’ død 1730 til ejeren af Basnæs, oberstløjtnant
C. F. de Boysset; med gården fulgte bøndergods på i alt 205 tdr. htk.
Allerede 1736 blev Espe igen solgt, og i de følgende fyrre år havde
gården ikke mindre end seks skiftende ejere, indtil den 1775 blev
købt af justitsråd Morten Quistgaard til Gerdrup og Lyngbygaard.
En årrække (1747 - 60) havde den haft fælles ejer med Bonderup i
nabosognet Taarnborg; i denne periode nedlagdes hovedgården
Eskildstrup i Boeslunde sogn efter en brand, og dens jorder fordeltes
mellem Bonderup og Espe. Ved Quistgaards overtagelse lå der godt
5 tdr. htk. af Eskildstrups jorder under Espe.
I årene 1746 - 53 førtes af Skelskørs borgere en proces mod Espes
og Eskildstrups ejere om byens overdrevsrettigheder. Fra gammel tid
havde Skelskør overdrev langs stranden helt til Korsør. Ved klinten
neden for Espe drejede det sig dog kun om den ganske smalle strand
mellem klinten og vandet. Ved dommen bevarede borgerne retten til
at græsse deres løsgående kreaturer langs stranden, men et mosedrag,
som herregårdene havde inddraget til tørveskæring, og som hævdedes
at høre til overdrevet, blev ikke gengivet købstaden.
Med Morten Quistgaards overtagelse af Espe kom en god tid for
godset. Han var en meget dygtig landmand, der både var landvæsens
kommissær og senere fik sæde i den store landbokommission 1786.
Han blev ganske vist angrebet som reaktionær, fordi han var mod
stander af stavnsbåndets ophævelse; men som praktisk landmand og
godsejer var han meget reformivrig og arbejdede især for bonde
jordernes udskiftning. Medens han bevarede Lyngbygaard og Ger
drup til sin død, overlod han allerede 1788 Espe til sin ældste søn
Johan Rehling Quistgaard. 1798, da faderen døde, solgte denne imid
lertid atter Espe, og påny kom der en periode, hvor gården stadig
var i handelen, så at den i 12 år havde fire ejere, indtil den 1810 blev
købt af greve Otto Joachim Moltke, i hvis slægt den siden er blevet.
1825 købte greven yderligere Bonderup i Taarnborg sogn, der fra da
af har haft fælles ejer med Espe.
Greve Otto Joachim Moltke var en af Frederik V’s mægtige hof165
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Greve Adam Gottlob Moltke (f 1792) og grevinde Sophie Hedevig Moltke (f
1802). Malerier af Peder Als på Espe.
marskal greve A. G. Moltkes mange sønner. 1804 var han blevet
direktør for rentekammeret, og 1813 blev han præsident for det
Slesvig-Holstenske Kancelli. 1824 var han ganske naturligt blevet med
lem af gehejmestatsrådet, og han sad i sine høje stillinger, indtil han
72 år gammel i 1842 trak sig tilbage til sine godser.
Ved sin overtagelse af Espe havde grev Moltke her forefundet en
hovedbygning, der bestod af en hovedfløj med to sidefløje, vistnok
adskilt fra avlsgården med et stakitværk. Om hovedbygningens op
førelse og udseende vides intet, men antagelig var den bygget i det
18. århundrede, og de nu eksisterende sidefløje er sandsynligvis be
varede fra dette anlæg. Hovedfløjen fik derimod sit nuværende ud
seende ved en istandsættelse, som grev Moltke lod foretage 1848,
efter at han nu havde taget fast bolig på gården. Huset forhøjedes
til to etager. Det er en ganske vel proportioneret bygning med sine
to rækker vinduer og det lave valmtag. Den høje dør midt på faca
den med en konsolbåren trekantfronton over en indskriftplade (ind
skrift om istandsættelsen 1848) er typisk for tidens sene empirestil,
hvorimod facadens opdeling med pilastre mellem hvert fag er et
usædvanligt træk på denne tid og måske er overtaget fra den ældre
bygning. I hjørnerne mellem hovedfløjen og de fritliggende sidefløje
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opførtes ganske lave forbindelsesbygninger. Avlsgården (af bindings
værk) havde greven måttet nyopføre 1822, efter at de gamle bygnin
ger var brændt. Hele anlægget, hovedbygning og avlsgård, har en
aksefast plan og danner en smuk helhed; oprindelig var indkørslen
midt gennem længen lige over for hovedbygningen; denne indkørsel
blev lukket i 1860erne. Den vestlige længe er en usædvanlig prægtig
stor agerumslade med meget høj rejsning.
Greve Otto Joachim Moltke mindes i egnens tradition som en kraf
tig og egen personlighed, der var optaget af at forbedre godsets og
bøndernes forhold. De skiftende ejere havde udpint godset, og bøn
derne var blevet plaget med hoveri. Nu ændredes dette, og »den
gamle Excellence« blev en godsherre, hvem bønderne roligt gik til med
deres vanskeligheder. Efter hans død 1853 arvedes godserne af hans
55-årige søn greve Adam Moltke, der allerede døde 10 år senere. I
hans tid blev det meste af fæstegodset afhændet. Hans søn og arving
greve Otto Moltke blev kun 40 år gammel og var ikke godsernes
Havestuen med Louis Seize-møblement, der har stået på Espe fra gehejmestatsminister, greve Otto Joachim Moltkes tid. Gården har været i slægtens eje siden
da (fot. Th. Andresen).
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ejer i mere end 5 år. Ved hans død 1868 sad hans hustru, grevinde
Julie født Sehestedt Juul tilbage med en nyfødt arving, greve Adam
Moltke, der blev Espes ejer i næsten 90 år. I mange år kom gården
dog til at stå ubeboet det meste af året — først da den nye ejer blev
myndig, tog han bolig her, og dermed begyndte en ny reformtid for
godset. Med iver tog greven sig af landbruget. De gamle avlsbygnin
ger bevaredes med stor pietet, men moderniseredes indvendig. Hoved
bygningen blev i 1901 istandsat, samtidig med at der opførtes en lille
tilbygning, der ganske vist ikke er nogen pryd for havefacaden, men
muliggjorde en ny og bedre rumfordeling.
Ved grev Adam Moltkes død 1958 gik godset over til hans slægt
ning, ambassadør greve Adam Moltke-Huitfeldt. Den nye ejer har på
embeds vegne mest opholdt sig i udlandet, men har dog ladet sin
bolig i Espes hovedbygning istandsætte og nyindrette, så den er blevet
mere praktisk og svarende til tidens krav. I de smukke rum står stadig
adskillige fine gamle møbler og mange gode ting (bl. a. gamle ure),
der dels er slægtsarvestykker og dels er samlede af den sidst afdøde
ejer. Også godsdriften er yderligere moderniseret — gården drives
nu som kvægløst landbrug. Espe hovedgårds tilliggende er nu 472
tdr. Id. med en ejendomsskyldværdi af ca. 1J4 million kr. Hertil kom
mer Bonderup (500 tdr. Id.), der er bortforpagtet, samt en mindre
forpagtergård (Lindeskovgaarden, 190 tdr. Id.) og 384 tdr. Id. skov.
GUDMUND BOESEN
EJERE

1561 Johan Friis
1641 Dorte Daa
1667 -1774 Forskellige ejere
1774 Morten Quistgaard
1798-1810 Forskellige ejere
1810 O. J. Moltke

1958 A. Moltke-Huitfeldt

BYGNINGER

1700erne Hovedbygning, hvoraf to
sidefløje muligvis indgår i den
nuværende
1848 Nuværende hovedbygning
opført ved ombygning af den
gamle
1860erne Indkørslen over for
hovedbygningen lukket
1901 Indvendig modernisering og
udvendig tilbygning
Istandsættelse og modernisering

Hovedbygningen set fra syd (fot. Aa. Roussell).

Lyngbygaard
Eggeslevmagle sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt

På det sted, hvor nu Lyngbygaard ligger, lå indtil svenskekrigene efter
midten af 1600-tallet landsbyen Lyngby. Dens jorder var fordelt på
12 gårde; en af disse synes i middelalderen at have været en væbner
gård ; en væbner Niels Pedersen af Lyngby nævnes 1403 ; senere hen
hører man ikke tale om adelsfolk i landsbyen. Lyngbys tilværelse som
landsby afbrødes brat i 1658. De svenske tropper huserede slemt
rundt om på Sjælland; Lyngby afbrændtes. Beboerne fordeltes i de
omliggende landsbyer, og selv efter krigens afslutning var der ingen
af dem, der flyttede tilbage. Kronen, der ejede hele byen på nær en
gård, der lå til præsten i Høve, søgte at bortforpagte de øde arealer.
En af vangene, Lillevang, brugtes så tidligt som 1682 til Gerdrupgaard, den nærliggende hovedgård, der på den tid ejedes af Joachim
Frederik Vind.
I 1688 bestemtes det, at kronens øde gods såvidt muligt skulle sæl169
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ges, og det var da naturligt at slippe af med Lyngby bymarker. Gerdrupgaards ejer, nu sognepræsten til Kvislemark og Fuirendal, magi
ster Diderich Grubbe, var også villig til at købe Lillevangen, som
han allerede brugte til sin gård. 1696 udstedtes skødet. Magisteren
betalte 1100 rdl. i rede penge for de godt 37 tdr. htk., vangen inde
holdt, og han fik samtidig tilladelse til at lægge den under Gerdrup
hovedgårds takst og derpå nyde alle de friheder og benådninger, som
denne gårds forrige hartkorn havde. De to andre vange af Lyngby
mark, kaldet Grønhøjsvang og Søndervang, lykkedes det ikke rente
kammeret at få solgt ved denne lejlighed. De bevilgedes så Diderich
Grubbe og hans arvinger i fæste og leje til Gerdrupgaard mod en
årlig afgift af 50 tdr. byg.
Det viste sig snart, at det havde været klogt af Grubbe ikke at købe
de to resterende vange med det samme. Godspriserne var nedadgående,
og 1701 kunne Grønhøjsvang og Søndervang fås for 10 rdl. pr. td.
htk.; der fulgte dog ganske vist ikke sædegårdsfrihed med, men der
bevilgedes 4 års frihed for skatter og 3 års frihed for tiende. Grubbe
benyttede sig af tilbudet og fik skøde for 615 rdl. på ialt 61 tdr. htk.
i de to vange. Allerede 1698 havde han i Lillevang købt de agre, der
hørte til Høve præstekalds gård i Lyngby og ikke var fulgt med ved
skødningen i 1696. Fra 1701 ejede Grubbe så hele Lyngby bymark
på nær et par stykker jord, der var henlagt til særlige formål.
Diderich Grubbe var borgerlig af fødsel. »Hånd var« — som der i
tidens svulstige sprog stod på hans ligsten i Boeslunde kirke — »den
ærlige og Velagtbare Danne Mand Lauritz Andersen, Indvaanere i
Store Hedinge, Og Den Dydige Matrone Anna Peders Datter Deres
Ægte-Sengs Grøde«. Han kaldedes 1686 som sognepræst til Fuirendal
og Kvislemark og var en dygtig og fremadstræbende person, der 1690
blev gift med den adelige jomfru Anne Elisabeth Vind, datter af kans
leren Holger Vind og fru Margrethe Giedde, »med hvilken Hånd« —
som bemeldte gravskrift oplyser — »levede Et Fornøyeligt og Meget
Kjerligt Ægteskab Af Gud frugtbargjort med 9 Planter, Den 10de,
Da Faderen var død, liggende ved Moders Hjerte.« Ægteskabets va
righed blev kun 12 år. 1702 døde Diderich Grubbe, efter datidens op
givelse af skørbug, svindsot og en tilstødende vattersot. Han efterlod
sig en dygtig kone, der blev den virkelige skaber af Lyngbygaard ; det
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var vist først, efter at et stort køb af bøndergods var bragt i orden i
1720, at opdyrkningen af Lyngbyvangene kom i gang. Ved dette køb
erhvervedes af kronen for 8305 rdl., i alt 208 tdr. htk., fordelt på 4
gårde i Eggeslevmagle, 10 gårde og 1 hus i Sønderup, 2 gårde og 2
bolsteder i Lindeskov, 4 gårde i Atterup, 1 gård i Egerup, 1 gård i
Øster Bøgebjerg og et vænge på Skælskør bymark. For de sidst til
købte to vange opnåede fruen at få sædegårdsfrihed; 24. november
1703 udgik der åbent brev om, at der nu bevilgedes Anne Elisabeth
Vind og hendes børn at nyde hendes hovedgård Gerdrupgaard og
gods med samme privilegier som adelen eller Københavns indbyg
gere ; for en del af godset gjaldt disse privilegier allerede, nu udvide
des de til det samlede areal.
Allerede 1703 havde fru Vind på tinge ladet aflyse alle ulovlige
veje og stier på Lyngby og Gerdrup enemærker, men først i 1720
mødte hun modstand ; da må hun vel være gået i gang med at nedlægge
vejene. Der fulgte som følge heraf en proces, fordi hun havde ladet
en bro over et vandløb opbryde. Faardrup og Snekkerup bymænd
hævdede, at det var deres rette købstadsvej; men fruen vandt sagen.
En ny retssag opstod imidlertid snart. I sin oprindelse var den en
strid om en udpantning for istandsættelse af et gærdestykke mellem
Lyngby og Eggeslevmagle marker, men sagen udvidedes til at dreje
sig om fru Vinds ret til at ændre i Lyngbymarkernes dyrkningsme
tode. Af tingsvidnerne, der blev optaget i denne anledning, fremgik
der adskilligt til belysning af fruens energi. Fra gammel tid bestod
der et vist fællesskab mellem Eggeslevmagle og Lyngby i udnyttelse
af overdrev og fælleder. Degnen i Faardrup, der var født i Eggeslev
magle, aflagde således under processen vidnesbyrd om, at i hans
barndom havde Eggeslevmagle bymænd ligeså tit malket deres køer
på Lyngby mark som på deres egen ; men nu tog fru Vind optag
ningspenge, når fremmede kreaturer kom ind på Lyngby mark, og
forlangte, at gærderne skulle være i orden overalt både sommer og
vinter, medens bønderne tidligere, når vang indfaldt mod vang, og
kornet groede på begge sider, eller også når ævret var opgivet, havde
været fritaget for at hegne. Dette nægtede fru Vind dem nu. Hun
havde helt ophævet det gamle trevangsbrug i Lyngby (Eggeslevmaglerne hævdede, at hun ikke drev jorden »ordentligt, som andet for-
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nuftigt folk«), og i stedet var de 3 vange opdelt i mange marker og
indelukker; hun gjorde derfor vang og fælled, hvor og når det pas
sede hende. At den ny dyrkningsmåde har været til fordel for fruen,
er der ingen grund at betvivle, men heller ikke, at der derved er for
voldt bønderne adskillige ulemper og øget arbejde med gærdelukning.
Formelt tabte hun sagen, hvad angik detaljen med udpantningen, men
reelt vandt hun den ; thi i domspræmisserne udtaltes det, at Lyngby
jorder var solgt hendes mand sådan, at hun kunne gøre sig dem så
nyttige, hun ville, uden at spørge præst eller bymænd i Eggeslevmagle.
I 1727 døde så Anne Elisabeth Vind, efter at have siddet enke i
25 år. På auktion 1728 kom Lyngbygaard sammen med Gerdrup til
sønnen løjtnant Holger Grubbe, som året efter solgte begge gårde til
søsteren Diderikke Elisabeth Grubbe; en anden søster Christiane
Elisabeth Grubbe var eller blev dog snart medejer. De to søstre blev
kun ved godset nogle år; den næste ejer gehejmerådinde Christine
Harboe, f. Fuiren døde 1735. 1736 kom gårdene på auktion og købtes
af assessor Oluf Bruun og overførster Jørgen Willumsen. Bruun slog
sig ned på Gerdrup ; han udkøbte da også allerede 1739 Willumsen
og blev eneejer af godset. Bruun var ivrig pietist; for kirke- og ikke
mindst for skolevæsenet på godset udrettede han et værdifuldt ar
bejde; han beholdt godserne i 11 år, indtil han i 1750 skødede dem
til kancelliråd Simon Borthuus; denne besad dem i 5 år, en kort,
men betydningsfuld tid for deres udvikling, idet der netop nu tilkøb
tes en betydelig mængde bøndergods, bl.a. 13 gårde og 5 huse (283
tdr. htk.) i Hyllested, som præsten i samme by, magister Otto Ferslev
afhændede 1751. Ved Simon Borthuus’ tiltrædelse udgjorde bønder
godset 501 tdr. htk.; da han solgte det, var det blevet til 809 tdr.
1755 overgik godserne til Simon Borthuus’ broder, generalauditøren
Otto Borthuus ; han lod straks begge hovedgårdene bortforpagte;
men ejendommene forblev kun i hans besiddelse i 10 måneder. Den
næste ejer var major Caspar Frederik v. Biilow, også hans ejertid
blev dog kort. 1760 skødede han Lyngbygaard og Gerdrup til Morten
Iversen Qvistgaard. Bøndergodset bestod da af 91 gårde og 66 huse
samt en mølle. De årlige landgildeydelser heraf beløb sig til 154 tdr.
rug, 371 tdr. byg, 141 tdr. havre, 24 tdr. mel, 80 lam, 78 gæs, 156
høns, 78 snese æg, 10 læs hø og 516 rdl. penge.
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Dagligstuen (fot. Th. Andresen).

Med Morten Qvistgaard begyndte en ny tid for godset, opgangs
tiden. Alene det, at han blev ved godset lige til sin død 1798 og lod
det gå i arv til sin søn, var naturligvis af allerstørste betydning for
godsdriften. Medens gårdene i de nærmest foregående ejeres tid
havde været bortforpagtede, drev Qvistgaard dem selv og forpagtede
alene hollænderiet ud. Bøndergodset øgedes, bl.a. tilkøbtes 5 gårde
i Erdrup. Hovedgården Espe og Gimlinge kirkegods blev Qvistgaard
også ejer af. Det var en selvfølge, at denne dygtige, pålidelige land
mand ofte blev anvendt af regeringen; han var landkommissær i
Korsør og Antvorskov amter og medlem af den store Landbokom
mission af 25. august 1786. I 1786 ansøgte han forgæves kongen om
at blive adlet. Han henviste til sine fortjenester ved udførelsen af de
hverv, regeringen havde lagt på ham, og til, at hans hustru Martha
Rehling nedstammede fra en schwabisk adelsfamilie. Kancelliet ind
stillede andragendet til Hans Majestæts forgodtbefindende, men kon
gen modsatte sig dets gennemførelse.
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Lyngbygaards tilliggende var på denne tid o. 700 tdr. Id., medens
Gerdrups kun var på 130. Qvistgaard fik lavet en ordning, så Gerdrups tilliggende forøgedes med o. 70 tdr. Id., mens en af Lyngby
gaards hovmarker blev udlagt til fæstebrug.
Efter Morten Qvistgaards død i 1798 fik den yngste af sønnerne
Peter Christoffer Qvistgaard Lyngbygaard, Gerdrup og Gimlinge kir
kegods. Han faldt 1807 i slaget ved Køge; men hans enke Henriette
Elisabeth Qvistgaard, f. Schow, senere gift de Neergaard, beholdt
godserne, indtil de 1831 deltes mellem deres sønner. Lyngbygaard til
faldt Carl Julius Rehling Qvistgaard; i hans tid afløstes hoveriet,
hvorved ejeren fik ret til at indtage en del bondejord, der benyttedes
til dannelsen af den nu udstykkede avlsgård Atterupgaard i Boeslunde sogn. Ved C. J. Rehling Qvistgaards død 1877 udskiltes 33 af
fæstegårdene og fordeltes på 3 godsgrupper (Eggeslevmagle gods,
Erdrup gods og Frankerup gods), hvoraf hver af hans 3 døtre fik et
gods; den fjerde datter Tofa Alvilda Qvistgaard, gift med Peter Fre
derik Fabricius, fik Lyngbygaard. Deres søn Holger Fabricius arvede
efter faderens død 1917 gården. Han besad den til sin død 1929, hvor
efter den ejedes af hans enke Kirstine Fabricius, f. Feyring. Hun
overdrog den 1944 til sønnen hofjægermester Peter Frederik Fabri
cius, der fra 1953 også ejer Gerdrup, ialt 1463 tdr. Id.
Allerede omkring 1720 har der været bygninger ved Lyngbygaard ;
men sandsynligvis kun lade- og staldbygninger. Godsejeren holdt jo
til på den nærliggende Gerdrupgaard. Den nuværende énetages hoved
bygning er ombygget 1872- 73; avlsbygningerne er opført af P. F.
Fabricius efter en brand 1884.
C. RISE HANSEN
EJERE
Antvorskov kloster
1536 Kronen
1696 Diderich Grubbe
1727-1760 Forskellige ejere
1760 M. I. Qvistgaard

BYGNINGER

Lade- og staldbygninger
1872-73 Nuværende hovedbygning
opført

1877 Tofa Alvilda Fabricius

Hovedbygningen set fra nord (fot. Th. Andresen).

Gyldenholm
Kirkerup sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt

Under den finansielle nødstilstand, der i stedse stigende grad gjorde
sig gældende i den danske statshusholdning i slutningen af Frederik
V’s regeringstid og i Christian VII’s første år, var salg af krongod
serne et af de midler, hvorved man søgte at komme ud over vanske
lighederne. Afhændelsen var kun en øjeblikkelig hjælp og indbragte
desuden kun sjældent det, man havde gjort regning på; men værre
var det, at de planer, der havde været oppe om, at bøndergårdene
så vidt muligt skulle sælges til fæsterne, oftest ikke lod sig bringe til
udførelse, fordi bønderne de færreste steder var i stand til at betale
en blot nogenlunde passende sum. Bestræbelserne for på denne måde
at hæve bondestandens samfundsstilling faldt da for de fleste lands
deles vedkommende til jorden, og heller ikke det forsøg skulle lykkes,
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som blev gjort med Antvorskov og Vordingborg ryttergodser, der
blev undtaget fra salget, fordi man der ville indføre nogle af de re
former, man længe i teorien havde tumlet med ; efter nogle års forløb
blev også disse godser solgt.
Da Antvorskov ryttergods blev sat til auktion i 1774, var det ind
delt i ni dele, hvoraf kancelliassessor Anders Dinesen erhvervede de
to, Lystager og Gimlinge. Lystager var en hovedgård, som i Christian
IV’s tid var oprettet af landsbyen Ormager i Krummerup sogn; den
var kort efter enevældens indførelse blevet afhændet fra kronen, men
med forbeholden genløsningsret, og blev af Frederik IV taget tilbage
for at indlemmes i det Antvorskovske rytterdistrikts gods ; hovedbyg
ningen var nedbrændt i midten af det 18. århundrede og ikke siden
genopført.
Den anden part, som Dinesen købte, lå i nabosognet Gimlinge
og beløb sig til 635 tdr. htk., medens der til Lystager hørte 533 tdr.,
og det var således en ganske anselig ejendom, der fremkom ved for
ening af dette gods, som betaltes med lidt over 75.000 rdl.
Da der heller ikke på Gimlinge-godset var nogen hovedgårdsbyg
ninger, måtte Dinesen straks være betænkt på at opføre en ny gård,
og pladsen hertil valgte han ved nogle særlig frugtbare jorder i Kirkerup sogn, som kaldtes Guldager, hvorefter såvel godset som dets
nye midtpunkt fik navnet Gyldenholm.
Der opførtes 240 fag grundmur af sten, som var brændt i et tegl
værk, der blev anlagt på godset straks efter erhvervelsen. Under selve
hovedgårdens takst lå noget over 100 tdr. htk., der udgjorde et areal
af 1920 tdr. Id., som bestod af 11 sædemarker og 5 enghaver; af
tiender var der ikke mindre end 84 tdr. htk., og endelig beløb bønder
godset sig til henved 980 tdr. htk., som var fordelt på 133 gårdmænd
og 121 husmænd. Godset havde en temmelig spredt beliggenhed i
flere forskellige sogne: Kirkerup, Gimlinge, Krummerup, Sørbymagle,
Sludstrup, Tingjellinge, Marvede, Hyllested, Tjustrup, Flakkebjerg,
Faardrup, Skørpinge og Lynge sogne.
Dinesen arbejdede meget med sin nye ejendom ; foruden opførelsen
af den nye gård, hvoraf navnlig laden, der på en gang kunne rumme
fire og tyve tærskere, gjorde stærkt indtryk på samtiden, lod han også
mange forbedringer af godset sætte i værk; marker indhegnedes;
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GYLDENHOLM

Fruens havehus (fol. Th. Andresen).
enge blev afgrøftet og en betydelig mængde underskov ryddet. Der
imod gik det med udskiftningen her som så mange steder, at bøn
derne ikke viste noget særligt ønske om at få den gennemført, og der
hengik derfor flere år, inden der blev taget fat derpå. Flakkebjerg
by, hvor også Holsteinborg var lodsejer, var den første der blev ud
skiftet ; men i øvrigt blev arbejdet ikke ført til ende i Dinesens tid.
I 1793 overdrog han gård og gods til sin søn landvæsenskommissær
og kammerråd Jens Kraft Dinesen, som dog få år efter atter solgte
den. Køberen var deputeret i kancelliet Christopher Schøller Bülow,
der fik selve Gyldenholm, medens den bekendte sjællandske godsejer
og landmand Peter Johansen Neergaard købte det såkaldte skovgods.
Også på anden måde blev godset nu stærkt beskåret, således blandt
andet derved at der af noget gods navnlig i Krummerup sogn opret
tedes en parcelgård, der fik navnet Cathrineholm, som Bülow et par
år efter afhændede. Han beholdt i øvrigt ikke selve Gyldenholm mere
end en halv snes år, formodentlig fordi han allerede dengang led un
der de økonomiske vanskeligheder, der siden voldte hans fuldstændige
12 DSH 4
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Etatsråd Peter Johansen
Neergaard (t 1835),
søn af Johan Thomas
Neergaard på
Tølløse, som blev stamfader
til den ene gren af den
talstærke landmandsslægt.

undergang ; efter at være blevet stiftamtmand i Sjælland måtte han
gå konkurs og blev ikke blot suspenderet, men siden for besvigelser
fradømt embede og rang ; han flygtede ud af landet og døde nogle år
efter i Hamborg.
Efter at være solgt nogle gange, med korte mellemrum, ejedes Gyl
denholm nu i en længere årrække af oberstløjtnant Jens Peter Jensen,
der var en dygtig og virksom landmand og trods de vanskelige tider
for landbruget forbedrede godset i flere henseender; han lod således
hvert år en mark mergle med godt resultat, og han bestræbte sig sta
dig på at have en god og udvalgt kvægbestand af forskellige racer.
Efter J. P. Jensens død ejedes gården nogle år af hans enke, derefter
en kort tid af Andreas F. Langheim, siden af Georg Koés Brøndsted,
for endelig som så mange andre midtsjællandske herregårde at gå
over til den dygtige og virksomme landmandsslægt Neergaard, som
jo allerede tidligere havde erhvervet en del af den oprindelige ejen
dom. I tidens løb var største delen af det gods, som Dinesen havde
samlet, blevet bortsolgt, således at der nu til ejendommen foruden
hovedgården kun hørte Grønhøj skov, Sørbymagle kirke og nogle
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fæste- og lejesteder i forskellige sogne med et samlet hartkorn af om
trent 10 tdr.; Gyldenholm havde således ganske skiftet karakter, og
en ny periode i gårdens historie tog nu sin begyndelse.
Det var den ovenfor omtalte Peter Johansen Neergaards sønnesøn
Charles Adolph Denis de Neergaard, en søn af Peter Neergaard til
Førslev, som 1862 blev ejer af Gyldenholm. Gården købtes for penge,
han havde arvet efter sin farbroder Carl Neergaard til Gunderslevholm, efter hvem han desuden arvede en del gods, som tilfaldt ham
ved en lodtrækning mellem ham og hans brødre. Hans part bestod
af de vestlige dele af Gunderslevholms godser, som farbroderen i de
senere år havde købt, nemlig Kastrupgaard i Fuglebjerg sogn med
20 tdr. htk. og et areal på 278 tdr. Id., og Charlottedal i Sankt Peders
landsogn ved Slagelse med omtrent 60 tdr. htk. og 600 tdr. Id., og
desuden betydelige skovarealer, henimod 4000 tdr. Id., og anselige
godser, beliggende i Tjustrup, Haldagerlille, Krummerup, Fuglebjerg,

Nederste vestibule (fot. Th. Andresen 1944).
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De to røde stuer (fot. Th. Andresen 1944).

Lynge, Eskildstrup, Sørbymagle, Kirkerup, Sludstrup og Harrested
sogne. Charles Neergaard købte selv senere Gimlinge kirkegods.
Neergaard var, da han overtog sit nye gods, en ganske ung mand,
opfyldt af sin slægts virketrang og begavet med dens dygtighed og
dens højt udviklede smag og kultur. Anders Dinesens bygninger til
fredsstillede ham ikke, og noget af det første, han tog fat på, var at
rejse en ny hovedbygning, mere svarende til tidens fordringer og til
den rige udvikling og fremgang inden for landbruget, som da var i
fart. Til bygmester valgte han ingen ringere end Herholdt, der åben
bart har næret stor interesse for opgaven og lagt et betydeligt arbejde
ind i dens løsning. Herholdt følte sig netop i den periode af sit liv
særlig stærkt knyttet til den norditalienske murstensarkitektur, og han
holdt sig i Gyldenholm temmelig nøje til kasteltypen, som han ganske
vist modificerede stærkt, åbenbart med det mål for øje at stemme
den sammen med det sjællandske landskab. Bygningen hører til Her
holdts svageste arbejder; men den valgte stil er i hele sit væsen og
karakter så lidet i slægt med dansk natur, at opgaven i sig selv sikkert
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Dagligstue med dekorationer af Hilker (fot. Th. Andresen 1944).

må siges at være uløselig. Dette udelukker ikke, at der — naturligvis
— er mange smukke enkeltheder, og at rumfordelingen og det indres
indretning er både smuk og praktisk. Hertil kommer nu Hilkers præg
tige dekorationer.
Disse arbejder indtager en betydningsfuld plads i Hilkers kunstneriske
produktion. Han havde få år forinden været på sin anden italiensrejse, hvor han ikke blot havde modtaget nogen påvirkning af renæs
sancens frodige dekorationskunst, men som tillige modnede ham til
større frihed og selvstændighed over for de antikke forbilleder; han
var blevet mere oprindelig i komposition og friere i valget af farver,
samtidig med at han bevarede sin fine og sikre sans for det arkitek
toniske og plastiske i fladernes inddeling. Således i festsalen, hvor de
pompejanske motiver er frit og selvstændigt behandlet med et over
ordentligt smukt resultat; aksene fra det Neergaardske våben står
fint på den mørke baggrund, og den høje frise under gesimsen, hvori
Constantin Hansen har malet englefigurerne, giver hele væggen et let
og festligt præg, som yderligere forhøjes og fremhæves af loftet,
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hvortil han har benyttet teltmotivet, luftigt og elegant. Fuldt så smuk
og ejendommelig er ikke den nedenunder beliggende spisesal; deko
rationen her indeholder vel også talrige nydelige enkeltheder; men
den er ikke så samlet og helstøbt, og navnlig virker loftets ranke
slyngninger noget uroligt. I havestuen gjorde Hilker et dristigt forsøg
med anvendelse af den sidste, degenererede, pompejanske stil med
dens vovede arkitekturdekorationer, som han også havde anvendt i
spisesalen på Sorø Akademi, og virkningen er fortræffelig, de arkitek
toniske linier så vel som ornamenterne yndefulde og fine. Endelig
malede han et loft, som han har komponeret frit og selvstændigt med
anvendelse såvel af antikke som af renæssancemotiver, storslået i
linierne og med en overordentlig rigdom af prægtige ornamenter.
Da Charles de Neergaard havde rejst og smykket sit nye hus, hjem
førte han sin brud, Jenny Qvistgaard. Et langt og virksomt liv til
bragte han på sin stilfulde gård, der omgives af en dejlig park og
de frodige sjællandske agre, som breder sig for øjet til alle sider og
ude i horisonten mod nord begrænses af de store soranske skove.
1903 døde han, og Gyldenholm gik i arv til hans søn Carl de Neer
gaard, der 1905 ægtede Anna Münster, medens en broder arvede Charlottedal. Carl de Neergaard overdrog 1948 Gyldenholm til sin søn,
Peter Johansen Charles Eugen de Neergaard. Godset har nu et tillig
gende af 730 tdr. Id. ager og 2.511 tdr. Id. skov. Til godset hørte tid
ligere fem kirker, nemlig Tjustrup og Haldagerlille, Sørbymagle, Kirkerup og Sludstrup, men de er alle overgået til selveje. I 1943 hær
gede en omfattende ildebrand avlsgården, der blev genopført ved ar
kitekt Brüel, Haslev.
WILLIAM NORVIN
EJERE
Hvide slægten
Sorø kloster
1573 Kronen
1774 Anders Dinesen
1800-62 Forskellige ejere
1862 C. A. D. de Neergaard

BYGNINGER
Ladegård

1774 Grundmurede bygninger

1863-64 Nuværende hovedbygning
opført ved J. D. Herholdt,
interiører ved Constantin
Hansen og G. Hilker

Gården set fra indkørslen, fra nord (fot. Th. Andresen).

Falkensteen
Gerlev sogn, Slagelse herred, Sorø amt

Godt 6 kilometer syd for Slagelse i en frugtbar egn med kraftigt
svungne linier og bakkede, højtliggende jorder ligger landsbyen Ger
lev og herregården Falkensteen, der indtil 1774 hed Pebringe. Medens
der i Gerlev lå en landsbyhovedgård, så var Pebringe en enegård, der
vedblev at bestå, og bøndergods fra Gerlev kom senere ind under
den. Navnet Pebringe er antagelig afledet af det gammeldanske pipr
—; af samme rod som verbet pible, der kendes fra andre stednavne.
De tidligste efterretninger om disse steder er ret gamle. I 1362
ejedes Gerlev af hr. Peder Tuesen og Inge Jonsdatter, og 1383 skrev
Johannes Sosadel sig til Gerlev ; men hans søn Niels eller Jens Jensen
og sønnesøn Erik Jensen afhændede i tidens løb deres jordegods i
denne egn, og 1438 sad væbneren Barvid Pedersen som herre på
gården. I samme århundrede ejedes Pebringe af den velkendte, æld183
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gamle slægt Hvass, hvis våben var to blå sparrer i sølv og på hjelmen
vesselhorn, delt i blåt og sølv. Her nævnes i 1460 Jens Hvass, der var
en sønnesøn af ridder Laurids Hvass til Ormstrup, og som selv fik
kendte efterkommere, således landsdommer Jens Hvass til Kaas og
Sostrup og Lange Jens Hvass til Ormstrup.
Fra slægten Hvass gik Pebringe — måske ved mageskifte — over
til kronen, der bortforlenede den. I 1642 havde Christian IV således
givet den som len til en af sine veltjente skibshøvedsmænd, Laurids
Nielsen. Før hans tid havde den været beboet af en bonde. Seks år
senere, i 1648, brændte gården imidlertid, hvilket naturligvis var en
stor ulykke for den gamle søkriger, men det var sikkert et godt pla
ster på såret, at kongen straks efter gav ham, hans hustru og én
efterlevende søn livsbrev på Pebringe.
Ved sidstnævntes død blev gården købt af borgmester Jens Ebbe
sen, hvis enke, Cathrine Jørgensdatter, i 1698 skødede den til løjtnant
Frederik von Korf. På dette tidspunkt benævnes den ikke hovedgård.
Korf, der rimeligvis ikke var landmand, men blot benyttede en god
chance til at tjene penge, solgte syv år senere godset til Frederik IV.
Pebringe, som ved denne lejlighed vurderedes til 16 tdr. htk., lagdes
nogle år senere ind under Antvorskov rytterdistrikt, og her forblev
den, indtil kronen i sidste halvdel af det 18. århundrede begyndte at
sælge løs af rytterdistrikternes jordegods.
Under Struensees regering dukkede en preussisk eventyrer, Georg
Frederik Ditlev Koes (1731 - 1804), op i København. Hans fader var
oldermand for glarmesterlavet i Slesvig, og han havde også selv i
nogle år arbejdet ved denne profession som svend. Imidlertid drev
hans sans for at tjene penge på en nemmere måde ham ind i andre
erhverv, og i 1765 havde han opnået at blive kgl. preussisk bankdirek
tør. I Berlin erfarede han, at mange danskere var ivrige spillere i det
der oprettede lotteri, og derved fik han den lyse idé at rejse til Køben
havn og forelægge regeringen en plan til et tallotteri. Det gik, som
han havde håbet. Struensee havde brug for penge, og i 1771 fik Koés
bevilling mod en årlig afgift på 25.000 rdl. Privilegiet gjaldt for 6 år,
og kongen overtog 230 af de 500 aktier.
Ikke alle kredse var dog lige velvilligt indstillet overfor den nye
opfindelse, og efter Struensees fald kom harmen til orde, bl. a. i et
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Stråtækt buelade, opført 1862 (fot. Th. Andresen).

brev 1773 fra A. P. Bernstorff til Ditlev Reventlow, hvori brevskrive
ren udtaler sin skarpe fordømmelse af lotteriet. — Samme år blev
Koés imidlertid finansråd, og staten afkøbte ham hans rettigheder,
hvorefter de skiftende regeringer bibeholdt tallotteriet til 1851.
Finansråd Koés havde nu en temmelig stor kapital, som det gjaldt
om at anbringe godt og solidt. Til det formål købte han 1774 rytter
godset »Antvorskov Kloster med Hovedgaarden Pebringe«. Pebringe
kostede 32.020 rdl. og var på 394 tdr. htk. Det var meget beklageligt,
men rigtignok ikke noget enestående i den tid, at han uden pietet
nedbrød Antvorskov og brugte stenene fra kirken til at bygge en ny
hovedbygning og nye avlsbygninger på Pebringe, der nu fik navnet
Falkensteen efter hans hustru Anna Mathea Falck. Fru Koés, der var
datter af rådmand Abraham Falck i København, døde i 1792, og to
år efter solgte finansråden hele godset for 310.761 rdl. Koés kunne
således i 1794 rejse bort med en stor avance. Han endte sine dage i
1804 på Gunderslevholm, hvor han havde lejet sig ind. Syv år efter
døde hans søn, den unge begavede filolog Georg Koés. Køberen i
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1794 var rigsgreve Magnus v. Dernath (1765- 1828) til Aakær, grev
A. P. Bernstorffs svigersøn. Han var 1788 - 1810 deputeret i kommercekollegiet, blev i 1790 kammerherre og i 1794-95 forfremmet
til daglig opvartende kammerherre hos Christian VIL Men den store
levefod oversteg hans midler, og han trak sig tilbage fra hoflivet og
levede de følgende år som godsejer på fædrenegården Aakær og
godserne Antvorskov og Falkensteen. Blottet for forretningssans var
han dog ingenlunde. Han fik et lån hos kreditkassen på 155.000 rdl.
til ophævelse af hoveriet og indførelse af selveje eller arvefæste på
Antvorskov og Falkensteen. Bønderne på det sidstnævnte gods var
da også alle blevet arvefæstere inden 1803.
1799 solgte Dernath det sjællandske godskompleks for 492.833 rdl.
til etatsråd, senere gehejmekonferensråd Constantin Brun, der var
født i Wismar 1746 og døde i København 1836.
Han blev i 1783 gift med forfatterinden Frederike Munter og var
allerede da en velhavende og kendt mand. 1798 udnævntes han til
direktør for Dansk vestindisk Kompagni og i 1810 og 1831 til hen
holdsvis konferensråd og gehejmekonferensråd. Sin store rigdom
samlede han imidlertid ved private foretagender, først og fremmest
ved kornhandel på Frankrig under Koalitionskrigenes første år (1793
- 96). Da risikoen voksede som følge af den skærpede søkrigsførelse,
afviklede han de fleste af denne art forretninger, og for at få sin
formue anbragt på betryggende måde købte han altså 1799 Antvor
skov og Falkensteen.
Skønt Brun ikke var uddannet som landmand, havde han dog den
største betydning for disse ejendomme, idet hans store formue tillod
ham at indføre forbedringer. Han roses således bl. a. for at have sat
fabrikationen af schweizeroste i gang. I 1806 opdeltes Antvorskov i
fire dele, som han opkaldte efter børnene. De to af de nye ejen
domme, Charlottedal og Idagaard, bestaar endnu som hovedgårde.
Den sidste fik navnet efter den skønne Ida, som i 1816 blev gift med
den portugisisk fødte, østrigske diplomat grev Ludwig von Bombelles.
Men da Brun i 1812 solgte Falkensteen, ophørte fællesskabet med
Antvorskov helt. Den nye ejer var apoteker og justitsråd, fra 1829
etatsråd, J. G. L. Manthey (1769 - 1842), en kundskabsrig mand, der
satte sig et varigt minde ved sit virke inden for den danske farma186
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kopé — han var også blandt de første, der blev riddere, efter at Fre
derik VI havde omdannet Dannebrogsordenen. Manthey, der 17971812 var administrator for Den kgl. Porcelænsfabrik og fra 1805 - 11
bestyrer af Ørholms fabrikker, arvede i 1791 Løveapoteket i Køben
havn efter sin svigerfader Giinther. Dette blev solgt 1805, og i 1810
købte han af skibskaptajn Johs. Rosenquist Søllerød Slot, som han
året efter mageskiftede med Falkensteen.
Mantheys dødsbo solgte Falkensteen for 113.200 rdl. til justitsråd
Lars Trolle til Idagaard og Krabbesholm (1803 -75), som kort efter
afhændede til jægermester Stampe. Denne skødede atter til etatsråd
J. Jacobsen, der en tid var kongevalgt landstingsmand. Han ejede
godset i 45 år og døde 1893. I denne besidders tid omfattede Falken
steen 144 tdr. htk., hvoraf 55 lå under hovedgården, resten udgjordes
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af bøndergods og Falkensteen skov nord for Sørbymagle by, som om
fattede 500 tdr. Id., væsentlig i bøg.
Jacobsen drev ejendommen på udmærket vis og indførte efterhån
den de hurtigt på hinanden følgende driftsmåder. Arvingerne, gene
ralmajor Otto Moltke, hofjægermester P. Bruun de Neergaard og
flere, solgte i 1897 det samlede gods for 387.000 kr. til godsejer,
senere kammerherre, Fr. Vilhelm Treschow til Brahesborg. Ca. 35 tdr.
htk. bøndergods blev bortsolgt som arvefæste, iøvrigt var arealerne
omtrent uændrede.
Da kammerherre Treschow i 1911 skødede Falkensteen til godsejer
Carl A. N. Lawaetz til Kalundborg Ladegaard, beholdt sælgeren sko
ven. Lawaetz’ navn er særlig knyttet til oprettelsen af sukkerfabrik
ken Vestsjælland i 1911, men iøvrigt gjorde han sig landskendt ved
sin landbrugsfaglige dygtighed. I 1932 overtog hans søn, godsejer
Aage Lawaetz, Falkensteen.
Falkensteen blev som nævnt bygget af finansråd Koés. Hovedbyg
ningen er i nyklassisk stil med høj kælder og afgiver en meget her
skabelig bolig. De tidligere stråtækte avlsbygninger er af murværk,
dog delvis egebinding, fra Antvorskov Slot. Den gamle kostald blev
nedrevet i 1943 - 45 og erstattet af en ny ved arkitekt Thobo-Carlsen.
Arealet er nu 488 tdr. Id., 66 tdr. htk.
AAGE VALENTINER
EJERE

1500erne Slægten Hvass
Kronen
1663-1717 Forskellige ejere
1717 Antvorskov rytterdistrikt
1774 G. Fr. D. Koes

1794 M. v. Dernath
1799 Constantin Brun
1812 J. G. L. Manthey
1842 - 52 Forskellige ejere
1852 Jac. Jacobsen
1897 Fr. V. Treschow
1911 C. A. N. Lawaetz

BYGNINGER
Kaldt Pebringe

Hovedbygning opført, nu kaldt
Falkensteen

Hovedbygningen på det hævede voldsted set fra syd (fot. Aa. Roussell).

Næsbyholm
Næsby sogn, Tybjerg herred, Præstø amt

En halv snes kilometer syd for Sorø, mellem Næstved-Sorø landevej
og Tystrup Sø ligger herregården Næsbyholm. Navnet skyldes be
liggenheden på næsset, der skyder sig ud mellem søen mod vest og
Susåen mod nord. Syd og vest for gården er der store skove —
hørende til det bælte, der fra Sorø strækker sig omtrent til sydspidsen
af Tystrup-Bavelsesø.
Oprindelig lå gården i landsbyen Næsby, tæt ved kirken. Det hed
der i en præsteindberetning fra 1755, at den først lå »paa den anden
Side af Næsby Bro, tæt ved Præstegaardens Have«, og øst for kirken
har man da også fundet svage murrester, som menes at stamme fra
den. Sin nuværende beliggenhed fik gården i slutningen af 16. århun
drede. I middelalderen var Næsbyholm — som så mange andre senere
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herregårde — længe en almindelig bondegård. Den bestod af en avls
gård, hvorunder desuden hørte et par gårdsæder (husmænd). På dron
ning Margrethes tid blev dens jordtilliggende betydeligt udvidet af
Anders Olufsen (Lunge). Af Roskildebispen tilbyttede han sig seks
gårde i Næsby og tre i Engelstofte og gjorde ejendommen til en
hovedgård, hvis navn længe var Næsbygaard. Man ved, at hans søn
Jep Lunge ejede gården 1442 - 47. Lidt senere kom den i den Thottske
slægts besiddelse. Laurens Axelsøn Thott, den yngste af de fra Uni
onshistorien kendte ni Axelsønner, var en kort tid dens ejer. Da det
imidlertid kom til et brud mellem Christiern I og flere af hans brødre,
delte han skæbne med dem ; han drog til Sverige, men kongen ind
drog hans gods. Senere gik dog Næsbygaard i arv til hans børn efter
hans død i 1483. En del af det blev snart igen konfiskeret af kongen.
To af døtrene var nemlig gift med mænd, der i den svenske opstand
mod Danmark stod på svensk side. Derfor lod kong Hans sig deres
dele af godset — to søsterlodder — tildømme og solgte dem til
Torben Oxe.
Laurens Axelsøns søn Axel havde en broderiod af godset, som han
solgte til Otte Holgersen Rosenkrantz, ejeren af Boller ved Horsens.
Torben Oxe, som i 1509 var kommet i besiddelse af de to søsterlod
der, ønskede imidlertid at eje hele godset og søgte at erhverve sig det
ved magt. Da Axel Laurenssøn havde solgt sin part, overfaldt Torben
Oxe ham og aftvang ham »ved Trusler og Fængsel« skøde på sin del
af godset, et skøde, som blev dateret forud for salget til Otte Holger
sen. I 1513 opnåede Torben Oxe at få låsebrev på Næsbygaard, men
samme år i juli måned tildømtes godset dog ved kongelig rettertingsdom Otte Holgersen, da Axel Laurenssøn aflagde ed på, at han ikke
havde skødet Næsbygaard til nogen førend til Otte Holgersen. Det
ejendommelige ved sagen er, at der ikke skete Torben Oxe noget. Hans
optræden her — og forøvrigt også i en anden godsaffære — tyder på,
at Povl Helgesen, hans samtidige, har ret, når han skriver om ham,
at han var en mand »med mange Laster, voldsom og utaalelig for alle
og vilde være blevet en ikke ringere Tyran end Christian II, hvis han
havde haft saa stor Magt, som han var grusom og ugudelig«.
I tidens løb var Næsbygaards jordtilliggende blevet kraftigt forøget.
Det er ikke muligt at følge væksten i enkeltheder, men det kan fast-
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slås, at der ved begyndelsen af 16. århundrede hørte 64 gårde til
hovedgården. De svarede i landgilde 640 sjællandske tdr. rug og byg.
Da Otte Holgersen Rosenkrantz omsider var kommet i uforstyrret
besiddelse af Næsbygaard, havde han den til 1525, da han døde for
holdsvis ung af pest i Lübeck. Sønnen Otte ejede nu gården til sin
død 1557, og ved skiftet efter ham arvede datteren Birgitte Rosen
krantz, som kun var elleve år gammel, godset. Da hun blev voksen,
blev hun gift med hofjunker Sten Brahe (1575). I modsætning til sin
ældre broder, den berømte videnskabsmand Tyge Brahe, havde Sten
i hovedsagen fået en praktisk uddannelse. Som ganske ung var han
ved kongens medvirken blevet anbragt hos grev Günther af Schwarz
burg, en af tidens kendte lejetropsførere. I hans tjeneste havde han
deltaget i de første felttog under Den nordiske Syvårskrig fra 1563
og dernæst fulgt ham til Ungarn. Senere gjorde han en kort tid krigs
tjeneste hos Vilhelm af Oranien, og derpå opholdt han sig et par år
ved August af Sachsens hof. Den europæiske dannelse, han således
havde erhvervet, fik stor betydning for hans senere karriere og inter
esser. Frederik II og Christian IV anvendte ham jævnligt til diplo
matiske hverv — både officielt og fortroligt. Med tiden fik han ad
skillige forleninger og blev medlem af rigsrådet, hvori han havde sæde
ikke mindre end 42 år.
I ligprædikenen roses Sten Brahe for den flid og lyst, han havde
til at lade bygge på sine gårde. Som et smukt og anseligt minde om
denne side af hans virksomhed stod Næsby holm hovedbygning helt
til 1932, da den ødelagdes ved en brand, hvorved kun murene blev
stående tilbage. Vi ved ikke noget om, hvordan den gamle Næsby
gaard har set ud. Den blev plyndret af borgerne fra Skelskør under
Grevens Fejde (1534 - 36), og man ved ikke, om den derefter har været
beboet. I 1585 opførte Sten Brahe og Birgitte Rosenkrantz deres
renæssancebygning på gårdens nuværende plads, omflydt af vand på
alle sider. At omgive herregårdene med vand var en skik, der holdt
sig længe, selv om statsmagten nu havde gjort borgerkrige højst
usandsynlige. Forfængelighed og standsfølelse har været stærkt med
virkende til at vedligeholde denne skik. Vandet skilte de adelige og
velbyrdige beboere fornemt ud fra bønder og ufrit folk. Grevefejden
lå heller ikke længere tilbage, end at man kunne ønske at sikre sig
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mod pludselige overfald af bønder og borgere, men det fæstningsagtige præg forsvinder i hvert fald fra selve bygningerne. Næsbyholm
— som ved denne lejlighed fik sit nuværende navn, selv om det va
rede flere generationer, før egnens befolkning havde vænnet sig til
at bruge det — er kun én blandt mange herregårdsbygninger fra
slutningen af 16. århundrede. Baggrunden for det vældige herregårds
byggeri, som fra da af tog fart, er de gode økonomiske tider — de
stærkt stigende kornpriser. Når Næsbyholm hovedbygning blev så
anselig, skyldes det sikkert dels ejerens rigdom, dels bygherrens gode
forbindelser. Efter al sandsynlighed er bygmesteren nemlig Hans
Steenwinckel den Ældre — kongens og Tyge Brahes bygmester. Givet
er det, at det epitafium af sort og hvidt marmor, som Sten Brahe
lod opsætte i gravkapellet i Næsby kirke efter Birgitte Rosenkrantz’s
død, er udført i Steenwinckels værksted. Den slutning er da nærliggende,
at Steenwinckel også har været Sten Brahes arkitekt. Hovedbygningen
opførtes i nord-syd. Den havde hvælvede kældre. Over en granit
sokkel hævede sig røde mursten i to etager med tretten fag. Den røde
flade brødes af tre hvide kridtstensbånd, et typisk renæssancetræk,
der har den virkning, at det understreger bygningens længde. De hvide
profilbånd fandtes også på de svungne gavle. Særlig pragtfulde var
gavlene over smalsiderne og den korte fløj i nordøst, mens de over
langsiderne var noget mindre. Nordøstfløjen blev bygget samtidig
med hovedbygningen, den tilsvarende fløj i sydøst derimod noget
senere. Hele huset dækkedes af et stejlt sadeltag — et gotisk træk,
som genfindes i mange nordiske renæssancebygninger. Gotikens nor
diske traditioner holder sig i det hele på så mange punkter, at man
med god grund har kaldt tidens bygningskultur den gotiske renæs
sance. En gennemkørsel — senere fjernet — førte midt gennem byg
ningen. Den latinske indskrift, som fortalte, at Sten Brahe og Birgitte
Rosenkrantz opførte bygningen, har efter al sandsynlighed været an
bragt over denne gennemkørsel. På bygningens vestside trådte to
halvrunde karnapper frem; også over dem var der murede gavle.
Bag hovedbygningen lå borggården. Synsforretninger fra 1708 og
1709 samt et par gamle billeder giver en del oplysninger om, hvordan
den har set ud. Ved bygningens fløje i nord og syd sluttede to lave,
grundmurede længer — i én etage og uden kældre — sig til hoved192
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Den gamle hovedbygning set fra parken. Efter maleri på Ncesbyholm.

bygningen. Her var bl. a. køkken (nord) og bryggers (syd). En brand
mur lukkede mod øst borggården mod haven, hvortil der var adgang
gennem en stakitport. Ved brandmuren fandtes i 1917 rester af en
kælder, som var samtidig med hovedbygningen, men som mærkvær
digvis ikke er nævnt i de omtalte synsforretninger. Hovedbygningen
har været beregnet til herskab og tjenerskab, riddersalen har optaget
størstedelen af anden etage.
Sten Brahe var en kultiveret mand. Han interesserede sig ikke blot
for arkitektur og billedhuggerkunst, men også husets indre udsmyk
ning lå ham på sinde. Det nordligste værelse i første etage var på
datidens herregårde i reglen den daglige opholdsstue og kaldtes enten
vinter- eller sommerstuen. Denne sal optog hele husets bredde. Her
lod Sten Brahe på træloftet om Kristi monogram male fire cirkel
runde billeder, forestillende de fire årstider. I rammerne var der
fugle, frugter, genier med musikinstrumenter og portrætmedailloner,
selve billederne viste datidens landliv. Det var livfulde, festlige male
rier, baggrunden var per legrå, de dominerende farver grønt og rødt.
Dette i dekorationskunst fra renæssancen enestående værk i Danmark
13 DSH 4
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er til alt held delvis bevaret, idet ejeren 1892 forærede Nationalmuseet
vinter- og forårsbillederne. Også omgivelserne tænkte Sten Brahe på.
I borggården var der et springvand, et andet anbragtes til vanding af
kreaturerne i ladegården, og i haven var der tre fontæner. Der var
to haver, en mindre på selve borgholmen — inden for volden, en
større på den anden side af voldgraven. Begge prydedes bl. a. af
pyramideklippede enebærbuske. Op til hovedbygningen kom man ad
en vindebro, der kunne hejses op og ned med to jernlænker. Mod
vest førte en muret bro fra hovedbygningen over til ladegården, der
var åben ind mod hovedgården og bestod af tre længer, bag hvilke
der atter var vand.
Storgodser i datiden var i reglen strøgods. De bøndergårde, der
hørte under en herregård, lå ofte meget spredt. Fra 16. århundrede
bestræbte herremændene sig imidlertid på dels at udvide hovedgår
denes arealer, dels at have deres bøndergårde liggende samlet nær
hovedgårdene. Man kunne så bedre udnytte bøndernes arbejdskraft
og i det hele opnå et større udbytte af godset. Sten Brahe søgte at
erhverve sig så mange bøndergårde i Næsby, Tyvelse og Glumsø
sogne som muligt; efter hans død 1620 fortsatte sønnen Otto Brahe
faderens bestræbelser med stor energi, og ved hans død 1651 hørte
der godt 930 tdr. htk. til godset, fordelt på 74 gårde, 2 bol, 30 huse
samt skov med olden til ca. 1000 svin. Dertil kom yderligere en mølle.
Ved Otto Brahes død arvede hans femårige dattersøn, Otto Christop
her Ulfeldt godset, men han nåede ikke personlig at overtage ledelsen
af det, da han døde allerede 1663. Hans faster Edel Ulfeldt, gift med
rigsadmiral Henrik Bielke, arvede nu Næsbyholm, og da rigsadmiralen
døde 1683, tilfaldt den sønnen Christian Frederik Bielke, som endnu
kun var en dreng. Da han blev voksen, blev han kriger og udmærkede
sig som brigadér i de store krige i begyndelsen af 18. århundrede. Han
deltog 1709 på engelsk-hollandsk side i det berømte slag ved Malplaquet, hvor han såredes så hårdt, at han døde tre dage senere. Ingen
af de tre sidstnævnte ejere havde fast bopæl på Næsbyholm. Det
varede til langt op i 19. århundrede, før gården atter blev fast op
holdssted for et herskab. Med tiden skete der forskellige ændringer
med hovedbygningen. Bl. a. blev de to karnapagtige udbygninger mod
vest og de fleste kvistgavle fjernede. I tiden omkring år 1700 fik Næs194

NÆSBYHOLM

byholm, som i forvejen ejede Næsby kirke, patronatsret over kirkerne
i Tyvelse, Alsted, Lynge og Broby.
Kort før sin død i 1709 havde brigadér Christian Frederik Bielke
solgt Næsbyholm til Frederik IV. Året efter købte kongen også det
nærliggende Bavelse og oprettede af de to godser grevskabet Frederiksholm for sin elskerinde, Charlotte Helene Schindel. Hun fandt, at
Næsbyholm lå meget afsides og opholdt sig nødigt på den ret længe
ad gangen, men når hun var der, forlystede hun sig efter evne ved
besøg i omegnen og ved at afholde fester på gården. Blandt egnens
befolkning blev hun afholdt for sin godgørenhed. Grevskabets til
værelse og dermed hendes besiddelse af Næsbyholm blev imidlertid
ikke af lang varighed. Hendes forhold til kongen kølnedes hurtigt,
efter at han i 1711 havde lært Anna Sophie Reventlow at kende, og
få år efter gav hun selv kongen anledning til at skille sig helt af med
hende. Hun blev forelsket i brigadér Ernst Gottschalck von Biilow,
der var amtmand i Antvorskov. Da det opdagedes, at hun havde født
ham et barn, blev de i 1716 tvunget til giftermål og forlod kort efter
landet for at bosætte sig i Hamburg. Næsbyholm og Bavelse, som lige
siden da har hørt sammen, ophørte med at være grevskab og solgtes

Havefacaden (fot. Olaf Kjelstrup).
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til Petra Sophia Reedtz, enke efter gehejmeråd Tage Thott. Da hun
døde 1720, solgte hendes arvinger godserne til Christian Siegfried von
Piessen, der personlig opholdt sig i Paris. Den kendte historiker P. F.
Suhm havde som dreng lejlighed til at benytte Piessens betydelige
bibliotek, idet faderen, admiral Ulrik Frederik Suhm boede på Næs
byholm et par år. Piessen tilskødede i 1756 grev Johan Ludvig Hol
stein godserne, og de blev for en tid indlemmet i grevskabet Ledreborg. Grev Holstein døde 1763, og hans søn grev Christian Frederik
Holstein solgte dem i 1775 for 90.000 rdl. til hofmarskalk hos arve
prins Frederik, kammerherre Carl Adolf Råben, hvorved forbindelsen
med Ledreborg ophørte. Dennes broder, gehejmekonferensråd Frede
rik Sophus Råben solgte 1804 godserne til grev Christian Conrad
Sophus Danneskiold-Samsøe for 312.000 rdl.
Han var en meget foretagsom mand. Af hensyn til transporten af
brænde fra sine skove lod han i årene 1810- 12 Susåen udgrave fra
Bavelse til åens udløb ved Karrebæksminde. Det var et bekosteligt
foretagende, strækningen er over 20 km. Kanalen var 7,5 -10,7 m bred
og over 1 m dyb. For sejladsen på åen er den nu uden betydning.
I Næsbyholm hovedbygning lod han indrette et empireværelse på
havesiden og udsmykkede forhallen. Den sidste halve snes år af den
periode, hvori han ejede godserne, faldt sammen med den store land
brugskrise efter Napoleonskrigene og de usikre pengeforhold efter
statsbankerotten i 1813. Landbrugets indtjeningsmuligheder var små,
og Danneskiold-Samsøe kom som så mange andre i økonomiske van
skeligheder. Da han var død 1823, så hans bo sig nødsaget til året
efter at sælge Næsbyholm og Bavelse til statskassen for 500.000 rdl.
Staten forsøgte først at bortauktionere dem, men den pris, der blev
budt (246.000 rdl.) var så lav, at der intet kom ud af det. Omsider
blev godserne solgt i 1837 for 400.000 rdl. sølv (372.000 rdl.) til gros
serer, senere etatsråd og kammerherre Christian Rønnenkamp.
Hermed kom Næsbyholm i hænderne på en af de mænd, der har
betydet mest i dens historie, og som også uden for sine godser huskes
som en højst fortjenstfuld personlighed. Og samtidig var den lange
periode forbi, hvor herskabet ikke havde fast bopæl på Næsbyholm,
og hvor godset med forholdsvis korte mellemrum skiftede ejer. Siden
1837 har det været i slægten Rønnenkamps besiddelse. Christian Røn196
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Fra Næsbyholm park (fot. Olaf Kjelstrup).
nenkamps slægt stammede fra Østersøprovinserne. Han selv var køb
mandssøn fra Flensborg, født 1785. Som ganske ung kom han til
København. Krigsårene i 19. århundredes begyndelse gav mulighed
for stor fortjeneste ved handel for dem, der spekulerede rigtigt. Ved
dygtighed og en passende portion held lykkedes det den unge Rønnen
kamp hurtigt at tjene en meget betydelig formue. Da han i 1837 kom
til Næsbyholm, kastede han sig med stor energi over landvæsen og
drev i en længere årrække personlig begge sine hovedgårde. De opad
gående konjunkturer forstod han at udnytte med megen dygtighed.
Hans gårde var veldrevne og gav godt udbytte. Men med samme
energi, hvormed han varetog sine personlige interesser, søgte han at
gøre kårene for godsernes beboere så gode som muligt. Da han over
tog Næsbyholm og Bavelse, ydedes der endnu hoveri i fuldt omfang
på begge godser. Det blev nu afløst mod en yderst rimelig afgift, og
samtidig fik bønderne mulighed for at få deres gårde i arvefæste. Det
var derfor naturligt, at godsernes beboere i 1865, da Rønnenkamp
blev 80 år, følte trang til at bringe ham en takadresse for hans med
menneskelige virksomhed, og at de efter hans død i Næsbyholms have
rejste en mindestøtte med hans bronzebuste, udført af Edvard Bentzen.
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Salen (fot. Olaf Kjelstrup).

I Rønnenkamps tid foretoges betydelige nybygninger og fornyelser
af ældre bygninger. Hovedbygningens sydgavl og den sydøstlige ud
bygning blev ommuret af arkitekt Christian Hansen. Graven, der ad
skilte hovedbygning og ladegård, var allerede blevet tilkastet i århun
dredets begyndelse og broen, som ikke længere havde nogen betydning,
afbrudt. Der var således ikke nogen egentlig borggård længere. Nu
opførtes 1861 to langstrakte, lave, hvidkalkede huse med teglhængte
halvvalmtage. Disse to længer giver hovedbygningen en smuk ind
ramning. Haven fik en helt anden karakter end før. Rester af et fransk
haveanlæg fra 18. århundrede i nord bevaredes, men mod øst udnyt
tedes de naturlige betingelser for et engelsk haveanlæg meget dygtigt.
Med skoven som baggrund ligger her en ny park med store fritstående
træer og trægrupper, med smukke plæner, kanaler og en sø. Forskellige
mindesmærker, udførte af jernstøber P. Lange i Sorø, anbragtes rundt
om i parken; blandt disse er ét rejst for H. C. Ørsted.
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Kammerherre Rønnenkamp døde 1867. Hans hustru Jessy Caroline
Rønnenkamp, født Howden, var datter af engelske forældre i Hel
singør. I ægteskabet var der ingen børn. En betydelig del af deres
formue anvendte de til legatstiftelser. I Næsby grundede de den Rønnenkampske stiftelse for seksten værdige trængende mænd og kvinder
fra godserne Næsbyholm og Bavelse. Flensborg, sin fødeby, skænkede
Rønnenkamp en stiftelse for gamle sømænd. Om hans interesse for
kunst vidner et legat for maler- og billedhuggerkunst til indkøb af
kunstværker. Til Herlufsholm skole skænkede han et beløb, hvoraf
renten skal komme sønner af slesvigere til gode. 1866 oprettede de
Christiansdals kloster med bolig til 24 damer. Bygningerne opførtes
af Christian Hansen i middelalderlig stil. Som enke skænkede kam
merherreinde Rønnenkamp det op mod % million kroner.
Godserne overgik til Rønnenkamps søsters sønnesøn, der antog nav
net Howden-Rønnenkamp. Cand. polit., senere kammerherre og hof
jægermester P. Christian Howden-Rønnenkamp overtog sine besiddel
ser 1881 og besad dem til sin død i 1930. Fra hans tid stammer stald- og
ladebygningerne, opført ved arkitekt H. C. Glahn. Mellem hovedbyg
ningen og avlsgården er rejst en monumental brønd med solur, tegnet
af Vilhelm Rosenstand. Havearkitekt Erstad Jørgensen har omordnet
indkørselen foran hovedbygningen og anlagt en forhave ved dens øst
side i terrasser med blomsterbede. Her er anbragt et springvand — en
bronzekopi af H. E. Freunds Dreng med Svane. Indkørselsportalen
opførtes 1901 af arkitekt Anton Rosen, bistået af maleren Jens Møller
Jensen. Gårdens omgivelser er blevet smykket med en række bronze
statuer. Ved opkørselen står to figurer af Sondrup: Jydsk Høstmand,
der blotter sit hoved, mens solen ringes ned, og Jydsk Stensamlerske,
der ser op fra sit arbejde, idet toget kører forbi. Nielsine Petersens
Dreng, der fanger Krabber, og Schierbecks Badende Drenge står i for
haven. Langs kanalen i haven er en allé af bronzer. Der er særlig grund
til at fremhæve Thorvaldsens Drømmende Hyrdedreng og hans Hermes
samt Jerichaus Badende Piger, fordi disse kunstværker passer så godt
ind i hele anlægget. Med hensyn til godsets omfang skete der ikke
større ændringer. Men som afløsning for arvefæsteafgiften indgik ca.
% million kr., som betaltes til Det Næsbyholmske Legat, der også
har modtaget penge i forbindelse med tiendeafløsningen.
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Da Howden-Rønnenkamp døde i 1930 overtog hans datter, lens
baronesse Jessy Howden-Rønnenkamp Holck (gift med lensbaron
Mogens Holck) godserne. Hovedbygningen nedbrændte i 1932, kun
murene blev stående. En ny hovedbygning blev opført på samme sted
ved arkitekt G. B. Hagen. Samtidig blev indkørselsportalen nedrevet.
Havens areal er blevet noget formindsket, idet den ydre del er om
dannet til folde. I vinteren 1947 hærgedes hovedbygningen atter af en
brand. Murene blev stående, men under ledelse af arkitekt Ole Hagen
blev bygningens ydre helt igennem ændret.
Efter lensbaronesse Jessy Howden-Rønnenkamp Holcks død i marts
1948 overdroges godset til hendes søn, hofjægermester, baron Eiler
Holck. Næsbyholms avlsgård er i dag bortforpagte!. Til godserne
Næsbyholm-Bavelse hører ialt 2.999 tdr. Id., deraf 1.646 tdr. Id. skov.
Ejendomsværdien er kr. 5.154.300.
P. KIERKEGAARD
EJERE
1388 Anders Olufsen (Lunge)
Laurens Axelsøn Thott
1513 Otte Holgersen Rosenkrantz
1575 Sten Brahe

1651
1663
1709
1720
1723
1756
1775
1804
1824
1837

BYGNINGER
Næsbygaard
1585 Hovedbygning i to stokværk
og to mindre sidefløje ved
Hans Steenwinckel d. Ældre(?)
Nu kaldet Næsbyholm

Otto Ch. Ulfeldt
Henrik Bielke
Frederik IV
Petra Sophia Reedtz
Chr. S. v. Piessen
J. L. Holstein
C. A. Raben
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe
Staten
Chr. Rønnenkamp

1881 P. Chr. Howden-Rønnenkamp

1948 E. Holck

1861 Sydgavl og sydøstlige udbyg
ning ombygget ved Chr.
Hansen. To hvidkalkede,
teglhængte huse opført
ca. 1910 Stald- og ladebygninger
opført ved H. C. Glahn
1932 Hovedbygningen nedbrændt,
genopført ved G. B. Hagen
1947 Delvis nedbrændt,
genopbygget ved Ole Hagen

Bavelse set fra sydøst (fot. Aa. Roussell).

Bavelse
Bavelse sogn, Tybjerg herred, Præstø amt

Det betagende ved nutidens Bavelse er beliggenheden i en af Sjællands
skønneste egne ved søen af samme navn. En gammel allé fører ind
til gårdspladsen med dens beplantninger og toppede stenbro mellem
de mange store avlsbygninger og den hvidkalkede hovedfløj. Det to
etagers hus kan heller ikke frakendes en vis rejsning og navnlig ikke
malerisk virkning ved den stejle søbrink. Alligevel sender man en
vemodig tanke til forgængeren, Jakob Ulfeldts renæssanceborg. Om
det nu var den, der havde knejset her med tårnspir og stejle, sand
stensforsirede gavle!
Dette bygningsværk er kun kendt af senere beskrivelser og et gam
melt billede fra husets første dage. Men Bavelses historie rækker læn
gere tilbage end til det 16. århundrede. Gårdens navn var fra gammel
tid at læse i Sorø kirke, på den berømte skjoldefrise. Før stod der
tydeligt: Dna: Margareta: Filia: D: Olavi: Glug de: Bavelse, Mar201
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grethe, Datter af Olaf Glug til Bavelse. Intet forbyder at opfatte gård
navnet som hørende til faderens navn, så meget mindre som hans
sønnesøn Oluf Pincerna eller Mundskænk siden arvede Bavelse. Som
farfaderen var Svend Grathes og siden Valdemar den Stores mand,
var sønnesønnen Valdemar Sejrs, måske hans mundskænk, som til
navnet antyder. Det blev imidlertid halvt et slægtsnavn, også båret
af hans søn, hvis mandslinje i over 100 år sad på Tystofte herregård.
De næste kendte ejere var medlemmer af slægten Moltke. Endnu i
det 17. århundrede gemtes på Bavelse et gammelt latinsk dokument,
et skiftebrev mellem fru Helene af Bjernede og hendes tre sønner
Kurt, Evert og Henneke (eller Johan) Moltke, og i det tilsagde man
den sidstnævnte besiddelsen af en hovedgård i Bavelse foruden andet
gods i samme by og Regerup, en part i Gunderslevlille og gårde i
Trælløse, samt den ene kværn i Strids mølle.
Henneke Moltkes efterfølger på Bavelse, sønnen Evert Moltke,
efterlod sig kun døtre, og en af dem, Johanne, bragte Bavelse til sin
husbonde Erik Aagesen Thott. Fra deres ene søn nedstammer den
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svenske linje af Thott’erne, en anden, Svend Eriksen, skrev sig til
Bavelse, som en datter Anne i øvrigt bragte til sin ægtefælle Herman
Flemming til Knudstrup Hovedgaard i Løve herred.
Deres ene søn Erik Flemming til Bavelse satte livet til i Grevefej
den, han faldt for Aalborg i 1534. En anden døde ung og ugift, og
den tredie, Jakob Flemming til Bavelse, døde 1544 som den sidste
mand af slægten i Danmark.
Samme år blev datteren, Anne Flemming gift med Jakob Ulfeldt
til Kogsbølle, det senere Holckenhavn. Den første besidder af Bavelse,
som man ved mere om end de blotte data, en velbetroet statens tjener,
men navnlig kendt for det ulyksalige udfald af hans sendefærd til
Rusland. Truet med tilbageholdelse i Moskva måtte Jakob Ulfeldt
indgå mere vidtrækkende forpligtelser, end hans instruks gav ham ret
til, hvilket kongen til sin tid tog ham meget unådigt op. Han blev
udelukket af rigsrådet, mistede sine len og slap endda kun for yder
ligere tiltale ved kongens nåde. Krænket trak han sig tilbage til sine
godser og fandt afledning for sin virketrang i deres styrelse og ved
litterær virksomhed. Fortalerne til hans skrifter giver os et levende
indtryk af hans fordomsfri anskuelser. Det må have lydt næsten kæt
tersk i adelige øren, når han i sin hyldest til Tyge Brahe hævdede, at
det alene var den personlige dygtighed, ikke blodet, der skabte den
sande adel.
Hans mangel på offentlige hverv gav ham i hans sidste år god tid
til at beskæftige sig med sine privatøkonomiske interesser, sin gods
styrelse, og han virkede utrættelig for at forbedre driften af sine tre
hovedgårde og deres gods, Kogsbølle, som han omdøbte til Ulfeldtsholm, Selsø og Bavelse. Han forøgede deres tilliggender ved mage
skifter og køb og forsynede dem alle med nye hovedbygninger. »Given
des Dig at vide venligen, at jeg om Gud vil, agter at lade bygge noget
paa min Gaard Bavelse«, skrev han til naboen Christoffer Gjøe på
Gunderslevholm i august 1581, »hvortil jeg ved Karrebæksminde har
ladet indføre nogen Sten, Kalk og Tømmer, og behøver til det at hjem
føre at besøge (d. v. s. anmode) mine gode Venner og Naboer, om de
ville være mig behjælpelig med nogen Vogne paa en Dags Tid, at de
dér maatte annamme Læs og føre til forskrevne Bavelse,. .. naar de
nu har deres Korn inde — før de saar Rug«.
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Bavelse i 1588. Tegning i Jakob Ulfeldts jordebog på Holckenhavn.

På Bavelsegaard rejste sig også en af den danske renæssances typi
ske adelsborge, et enkelthus i to stokværk, med et spirprydet trappe
tårn, helt igennem bygget efter tidens krav med pyntelige sandstens
bånd og svungne vælske gavle. Man regner med, at Hans Steenwinckel,
en af datidens førende arkitekter, har ledet byggearbejdet. Og modsat
de fleste af sine lige, der gerne lå lavt i dale mellem skove og enge,
knejsede dette hus højt på skrænten ved den blanke sø, synlig vidt
ud i landet og centrum i et anseligt godsområde.
1576 havde Jakob Ulfeldt ladet sit jordegods »følge til Laas«, sin
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ejendomsret stadfæste ved lov og dom, hovedgården med den halve
mølle, og alt bøndergodset. Hertil kom resterne af slægten Flemmings
gamle hovedsæde, nemlig fjerdeparten af Knudstrup Gaard med sit
strøgods. Alt dette jordegods blev siden, i 1588, indskrevet i den
kendte jordebog med det pyntelige udstyr, navnlig pennetegningerne
af både Ulfeldtsholm, Selsø og — Bavelse. De to første gårde er del
vis bevaret endnu, men af Bavelse er der kun det i al sin naivitet såre
instruktive billede tilbage.
Corfitz Ulfeldt arvede Bavelse efter faderens død i 1593. Ham
fulgte atter en Jakob Ulfeldt, gift med Lisbeth Daa, datter af rigs
admiral Claus Daa til Ravnstrup, der overtog værgemålet for sin
lille dattersøn Corfitz Ulfeldt, en brydsom bestilling, for den afdøde
faders pengeforhold var i en sørgelig tilstand, og nogle år senere på
tænkte Claus Daa at sælge Bavelse. Jakob Ulfeldt havde efterladt sig
»en møgen stor Gæld og Besværing, der han ved Døden afgik«, over
30.000 speciedaler, og ved salg af strøgodset — der ikke var absolut
nødvendigt til gårdens drift — var det kun lykkedes at indbringe 4000
rdl. Og »befandtes det nu herefter større Omkostninger paa Korfitses
Fortæring og Lære at paagaa, end al den Stund han kunde være
hjemme hos hans Moder, saa det var befrygtendes Gaard og Gods
saadan stor Udgift ej at skulle kunne inddrage«.
Bavelse blev nu ikke solgt i den omgang. Først i 1647 mageskiftede
Corfitz Ulfeldt den selv til sin onkel Oluf Daa mod Matrup i Jylland,
og derovre endte han forresten i den rene elendighed. Det var første
gang i flere hundrede år, Bavelse ikke gik i arv fra det ene slægtled
til det andet, men den ny ejers tid på gården blev ikke lang, og snart
vendte den tilbage til Ulfeldt’erne. Det var til den »rigtige«, den sørge
ligt berømte rigshofmester Corfitz Ulfeldt, at han allerede året efter
solgte Bavelse. Efter sit dobbeltforræderi, både mod den danske og
svenske konge, slap han og Leonore Christine kun fri af fængslet på
Hammershus ved at afstå store dele af sine godser.
Det hjalp ikke, den tidligere rigshofmester slog på sin børnerigdom,
Bavelsegaard gik for stedse ud af Ulfeldt’ernes eje, med omtrent
samme tilliggende som i 1588. Dog tilstanden var helt igennem ynk
værdig på grund af svenskekrigenes ødelæggelser. Bavelse havde »fast
mere end noget andet Gods« lidt under fejden, bønderne havde slet
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ingen sæd i forråd. Både hovedgård og bøndergods var »næsten slet
øde og aldeles forarmet«, to gårde i Bavelse by var helt brækket ned,
af fire kunne der hverken skattes eller skyldes, endog bønderne med
sult og armod sad i gårdene. Da godsets jordebog blev indsendt i
marts 1661, i anledning af matrikuleringen, var der ialt 12 brændte
eller øde gårde, og af de 488 tdr. htk. var kun 131 i nogenlunde tilstand.
Forvalteren på Bavelsegaard, Henning Thomsen, overtog godset i
forpagtning 1662, indtil det 1664 blev bestemt, at Bavelse, med andre
af Corfitz Ulfeldts ejendomme, skulle afhændes fra kronen. Råd
mand Peter Holmer i København førte forhandlinger om købet, både
på egne vegne og for den holstenske landråd Casper v. Buchwaldt til
Prohnstorf. Prisen blev fastsat til 50 rdl. pr. td. htk. både for hoved
gårdens 30 tdr. og de 488 tdr. htk. bøndergods. Købesummen blev
26.261 rdl., hvormed godset var temmelig dyrt betalt, hævdede Hol
mer, der allerede samme år overdrog sin trediepart i godset til den
københavnske borger Johan Banniermann, som tre år senere, 1667,
videresolgte til Christoffer Gabel, der havde fået transport på Buchwaldts to trediedele.
Christoffer Gabel kunne således flytte ind på det herresæde, han
selv havde været med til at berøve Corfitz Ulfeldt. Gabel var en af
det ny regimente, enevældens førende skikkelser, en af Frederik IH’s
borgerligfødte hjælpere, som adelen havde set skævt til længe før
omvæltningen, og nu en af den enevældige herskers mest betroede
mænd, fra 1664 gehejmeråd og statsråd samt statholder i København.
Onde tunger ville vide, at han ikke var uimodtagelig for bestikkel
ser, og Leonore Christine påstod, at han under forhandlingerne på
Bornholm havde modtaget 5000 rdl. for sin egen person. Han havde
i hvert fald forstået at samle sig betydelige pengemidler og kunne yde
staten store forstærkninger.
I hans tid blev bøndergodset forøget ved køb af forskellige gårde,
og det lykkedes ham at erhverve kaldsretten til Bavelse og Glumsø
kirker fra kronen. Hans frue, Ermegard Badenhaupts navn stod på
klokkerne i Bavelse kirke. Men navnlig skete der den store forandring
på godset, at Bavelse by forsvandt. Man havde benyttet byens ulyk
kelige omstændigheder efter svenskekrigene til at lægge nogle af bøn
dernes jorder under hovedgården, og fru Ermegard fremstillede det
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Rentemester
Christoffer
Gabel (f 1673). Maleri
af Karel van
Mander på Frederiksborg.
siden, som om hele byen havde været øde. Alligevel fik hun ikke held
med sig, da hun første gang i 1674 — Gabel var død året i forvejen
— ansøgte om hovedgårdsfrihed for alle Bavelse bys 157 tdr. htk., og
først 10 år efter lykkedes det.
Fruen beholdt Bavelse til sin død, hvorefter sønnen Frederik Gabel
ved skiftet udkøbte sine søskende på nær broderen Valdemar Gabel,
der var medejer af gården. Frederik Gabel nåede ikke faderen i be
gavelse, skønt han, takket være sin bedre start i livet, endte som stat
holder i Norge. 1682 havde han købt Bregentved, og 1703 solgte han
Bavelse gård og gods til borger og indvåner i København, Hans Al
brecht Heseker, som allerede to år senere afhændede til justitsråd Her-

207

PRÆSTØ AMT

man Schøller. 1703 var der kun fulgt 275 tdr. htk. bøndergods med
hovedgården, i 1707 lå der godt 460 til den. Da indgav Schøllers enke
Christine Schøller og hendes ny »kæreste«, kammerjunker Gotfred
Helfred Biilow, ansøgning til kongen, og solgte efter megen snakken
frem og tilbage gård og gods til Frederik IV, til den gamle takst, 50
rdl. pr. td. htk.
Helt fra fru Ermegards tid havde gården været drevet med hollænderi, og nu kunne der holdes 130 å 150 køer, som alle tilhørte
forpagteren Jokum Nielsen, der havde haft godset i 9 år og ønskede
at fortsætte. løvrigt fik han næsten samme kontrakt med staten som
før med den private besidder.
Samtidig med Bavelse havde Frederik IV også købt nabogodset
Næsbyholm og skænkede dem til Charlotte von Schindel, en af den
kvindekære monarks elskerinder, som skulle sættes på pension, da han
var ved at blive betaget af Anna Sofie Reventlow. Hun blev runde
ligt aflagt. Året før var hun blevet udnævnt til grevinde, nu fik hun
sit grevskab, idet både Bavelse og Næsbyholm godser blev gjort til
et arveligt len på hen ved 1200 tdr. htk. under navnet Frederiksholm.
Hun, der havde nægtet at føje kongens ønske og gifte sig, lod sig
besnære af amtmanden på Antvorskov, Ernst G. von Biilow, »en
flink, tapper og modig Officer, men derhos ilde tilredt af Blessyrer«.
Forholdet fik følger i dobbelt forstand. Ikke blot fik de sammen et
barn, de pådrog sig tillige kongens højeste unåde. Forgæves anråbte
de om barmhjertighed, og det hjalp intet, at de straks lod sig vie efter
det kgl. ønske. Han mistede sine embeder, hun sit grevskab, og begge
måtte de forlade landet.
I årene 1717-19 var både Næsbyholm og Bavelse udlagt til rytter
gods, indtil begge godser blev mageskiftet for Turebyholm til Petra
Sophia Reedtz, enke efter den sjællandske landsdommer, gehejmeråd
Tage Thott. Skødet til hende blev dog først udstedt efter hendes død!
Og allerede 1723 solgte hendes arvinger, ritmester Peter Thott med
sine søskende begge godser til kammerjunker Christian Sigfred v.
Piessen, der få år efter emigrerede — det sagdes på grund af sorg
over sin unge hustrus død — og slog sig ned i Paris. En søn Frederik
Christian v. Piessen figurerede en årrække som medejer indtil sin tid
lige død i 1754, og to år efter solgte faderen begge godser til en af
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tidens mest fremtrædende personligheder, statsminister, lensgreve Jo
han Ludvig Holstein til Ledreborg, som beholdt såvel Christian VI’s
som Frederik V’s nåde til sin død i 1763. 1750 fik han Ledreborg
gods gjort til et grevskab. Der manglede dog adskillige af de for
nødne 2500 tdr. htk., og han så sig nødsaget til at tilforhandle sig
mere fjerntliggende godser, deriblandt Næsbyholm og Bavelse, som
blev indlemmet i grevskabet. Hans søn og arvtager greve Christian
Frederik Holstein fik bevilling til at sælge begge godserne, fordi han
»efter Faderens dødelige Afgang i saa mange vanskelige Tider med
allerstørste Besværligheder og endnu større Tab og Skade havde maattet lade administrere disse langt fra liggende Godser«.
Køberen var kammerherre og hofmarskal hos arveprinsen Carl
Adolf Råben, der senere, i 1780, blev amtmand over Antvorskov,
Korsør, Sorø og Ringsted amter, samt overhofmester ved Sorø
Akademi. 1784 døde han imidlertid, ikke 40 år gammel, hvorefter
hans enke besad godserne til sin død i 1799. Hun var født Dorothea
v. Buchwaldt til Prohnstorf i Holsten, og således et oldebarn af den
Buchwaldt, der havde ejet Bavelse en kort overgang i 1660erne.
Året efter gehejmerådindens død, i 1800, udkøbte hendes svoger
Frederik Sophus v. Råben sine medarvinger for to år senere at sælge
både Næsbyholm og Bavelse til lensgreve Chr. C. Sophus Danneskiold-Samsøe, godsejer i stor stil, direktør på Gisselfeld kloster og
amtmand i Sorø. Straks efter at han — i 1804 — havde fået skøde,
fremkom flere af bønderne på Bavelse gods med en ansøgning om
tilladelse til at købe deres gårde for at blive fri for hoveriet. Derfor
var det vel, at den humane og forstående godsejer opsagde forpag
teren på gården Hans Henrik Freiesleben til majdag 1806 at fratræde
både avling og hollænderi, som han havde besiddet siden 1802. Hove
riet blev nu næsten afskaffet, bestod siden kun i hjælp, når der skulle
køres møg ud eller tærskes. 1818, da den årlige forpagtning var 12.000
rdl., var tallet på hovbønderne i Tyvelse 7, Vinderup 4, Aasø 10,
Glumsø 14, Nødholm 2, Atterup 5, Regerup 5, Ulstrup 7, ialt 54,
flere gårde end der i ældre tid hørte under Bavelse. Grev Danneskiold
gjorde sig i øvrigt bekendt ved anlægget af den Danneskiold’ske
kanal, en udvidelse af Susåen mellem Bavelse og Næstved for at lette
brændetransporterne fra Næsbyholm skove. Det var et uhyre bekoste14 DSH 4

209

PRÆSTØ AMT

ligt arbejde, der oversteg grevens økonomiske kræfter. Året efter hans
død, der indtraf 1823, blev både Bavelse og Næsbyholm overtaget af
staten på grund af de påløbne skatterestancer.
Gården var stadig bortforpagtet, men i 1837 lykkedes det at finde
en køber til både Bavelse og Næsbyholm, der som andre godser kom
i den ny handelsadels besiddelse. Christian Rønnenkamp var en
københavnsk storkøbmand, der som andre af sine lige havde tjent en
formue ved dristige spekulationer i krigens tid, og han blev nu så
ivrig en landmand, som han før havde været handelsmand. I en år
række drev han selv med held begge gårde under opadgående kon
junkturer, lige så interesseret i bøndernes økonomi som i sin egen,
så hans virksomhed kom dem direkte til gode. Hoveriet blev endelig
helt afløst, og gårdmændene fik arvefæste på billige vilkår.
Rønnenkamps ægteskab med Jessy Caroline Howden, datter af en
engelsk købmand i Helsingør, var barnløst, og ægtefællerne anvendte
betydelige dele af deres store formue til filantropiske formål, det
mest storslåede resultat af ægteparrets godgørenhed var Christiansdals
kloster i Bavelse sogn, med jordtilliggende, ialt ca. 72 tdr. Id. og fri
bolig for 24 damer.
Både Bavelse og Næsbyholm testamenterede Rønnenkamp, der var
blevet både kammerherre og etatsråd, til sin søsters sønnesøn Chri
stian, der antog navnet Howden-Rønnenkamp. Han var cand. polit.,
da han tiltrådte arven i 1881, og blev siden hofjægermester og kam
merherre. Ved hans død i 1930 overtoges godserne af hans datter
Jessy Howden-Rønnenkamp Holck, gift med lensbaron Mogens Holck.
Bavelse hører til de storgårde, der den dag i dag har deres gamle
jordtilliggende ubeskåret. Under den hører stadig de samme jorder
som i det 17. århundrede, den gamle Bavelsegaards og hele den for
svundne Bavelse bys marker, ja, der er endda tillagt den jorder af
Atterup by. Arealet er nu 695 tdr. Id. ager, 38 tdr. Id. eng og 10 tdr.
Id. have m. v. Men — bygningerne på gården bærer ikke præg af
fortiden. Alene den gamle hvidkalkede sognekirke umiddelbart ved
gården har mere end ét hundrede år på bagen, og ligstenen med
Jakob Flemmings og Marine Juels portrætter er det eneste synlige
minde om svundne tiders adelige herskaber. Jakob Ulfeldts renæs
sanceborg er for længe siden gået til grunde.
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Det store grundmurede hus — herskabsboligen, hvor fru justitsråd
Schøller i 1707 residerede med sin familie — lå ikke solret, derimod
i nord og syd, 95% alen langt eller 19 fag, tvende loft højt med und
tagelse af de 2^ fag i den søndre ende, som ikkun var ét loft højt.
Det trængte dengang temmelig hårdt til reparationer, trævindeltrap
pen skulle lægges om, ligesom trappetårnets tag var brøstfældigt. I
nederste etage var der foruden en stor stue tillige borgestue og to
gæstekamre, og i andet stokværk lå den store sal, en forstue og et
kammer samt endnu en sal. Gulvene var lagt med fliser. Der var
kun jordkælder under huset, og skorstenene stod som sædvanligt i
den tids bygninger »for gavlene«.
løvrigt var der kun bindingsværksbygninger på gården. Sønden for
gavlen af det store hus lå en teglhængt længe på ét stokværk, forpag
terens våning med tre små og en stor stue, og mod nord en lignende
bygning, hvori der først var en stue »med af delt Sovekammer og et
lidet Contoir« og dernæst forstuen med udgangen til haven, køkkenet
med en stor skorsten, samt et lidet kammer. Herefter fulgte porten,
der spændte over tre fag. De to portfløje var beslået med jernsøm og
forsynet med en »taskelås« Der var en portlåge med jernhammer.
På den anden side porten var der en liden borgestue, ridefogdens
kammer og en forstue, samt et kammer i »Tvisten« over porten. I
det meget forfaldne bryghus var der mælkestue, forpagterens køkken,
ladefogdens og folkenes kamre og skole. Der var endnu to kamre til
tjenestefolkene, samt hønsehus og et lidet vognskjul i et halvtagshus
mellem porten og ladegården.
Avlsbygningerne bestod af laden, kostalden, der lå i syd og nord,
samt »en Længe fra samme Fæhus hen til Søporten i Øst og Vest«,
nemlig hestestalden for både herskabets og forpagterens heste. Hertil
kom endnu »et lidet nyt Hus opsat midt i Ladegaarden«. Den store
abildhauge så ikke godt ud med en del frugttræer og nogle asketræer,
»men ellers overalt med Ukrudt begroet«, og i den »lange Hauge«
var der vel nogle frugttræer, mens den i øvrigt henlå til græsning for
heste og fæhøveder.
Måske har de 50 svenske fanger, som i 1718 var beskæftiget på
Bavelsegaard, haft til opgave at rive »det store hus« ned. Sligt skete
jo flere steder, hvor hovedgårde blev udlagt til ryttergods. 1770 var
14*
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der kun et bindingsværks stuehus i én etage samt køkkenlængen
og portlængen. Lade, kostald og »Sølængen« — nu med både hesteog kostald — synes stadig at være de gamle på henholdsvis 33, 41
og 11 fag, ligesom flere mindre huse vistnok også stod fra begynd
elsen af århundredet.
Bindingsværksgården frå 1770 fandt sin afløser. I 1857 havde går
dens bygninger en helt anden orientering. Laden med tærskemaskinen
lå nu mod nord. Østen for gården lå endnu en kornlade, muret af kam
pesten i kalk. Ellers var udbygningerne fremdeles bindingsværk.
Stuehuset er det samme, som står endnu, men avlsbygningerne ned
brændte ved lynnedslag i 1870 og den ene af hovedbygningens lange
sidefløje med forvalterboligen i 1904.
Ved lensbaronesse Jessy Howden-Rønnenkamp Holcks død i 1948
blev godserne Næsbyholm-Bavelse overtaget af hendes søn, hofjæger
mester, baron Eiler Holck. Bavelses landsbrugsareal er 743 tdr. Id.
MOGENS LEBECH
EJERE
Oluf Glug
1383 Henneke Moltke
1466 Erik Aagesen Thott
ca. 1500 Herman Flemming
1588 Jacob Ulfeldt

1647 Oluf Daa
1648 Corfitz Ulfeldt
1661 Kronen
1664-67 Forskellige ejere
1667 Ch. Gabel
1703 - 11 Forskellige ejere
1711 Charlotte Helene Schindel
1712 Petra Sophia Reedtz
1720 Chr. S. v. Piessen
1756 J. L. Holstein
1775 C. A. Råben
1804 Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe
1824 Staten
1837 Chr. Rønnenkamp

BYGNINGER

1588 Renæssancehus i to stokværk
med spirprydet trappetårn ved
Hans Steenwinckel d. Ældre(?)

1707 Bindingsværksbygning på 19
fag og i to stokværk
1718 Renæssancehuset nedrevet?
1770 Bindingsværksstuehus i en etage

1845 Nuværende hovedbygning
opført i to etager med lavere
tilbygninger

1948 E. Holck

Hovedbygningen set fra sydøst (fot. Th. Andresen).

Gunderslevholm
Gunderslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt

Hvor Susåen på sit løb fra Bavelsesøen til Karrebæks Fjord danner
grænseskel mellem Øster Flakkebjerg og Tybjerg herreder, bøjer den
et sted mod øst udenom en banke, der skyder sig frem over åens
vande og behersker det hele maleriske og yndefulde landskab. I
fjerne tider, da vandmængden var langt rigere, og bredderne ikke var
forbunden ved nogen bro, gik her en virkelig grænse, og Gunderslev
og Skelby kirker lå da ikke hinanden så nær som i vore dage, selv
om alt dengang klokkernes toner blandedes sammen hver aften, når
de ringede solen til hvile. Gunderslev kirke var da omgivet af en
landsby, Gunderslevmagle, og i denne lå vel antagelig en landsby
hovedgård til den borg, vi i den senere middelalder finder på banken,
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der som en holm eller halvø skød sig ud i åen ; sporene af det gamle
voldsted ses endnu tydeligt i parken.
I 1333 solgte brødrene Peder og Jens Nielsen af Gunderslev deres
gård i Gunderslevmagle, som de havde efter deres fader Niels Peder
sen, til Johannes Mogensen Grubbe. Denne mand, der var landsdom
mer i Sjælland, opførte en befæstet borg ved Gunderslev, og ham
skyldes da formodentlig det anlæg, hvorom voldstedet endnu minder ;
han kom i strid med Valdemar Atterdag, der i begyndelsen af sin
regeringstid lod gården storme og nedbryde til grunden ; Johannes
Mogensen satte ved denne lejlighed selv livet til.
Imidlertid må der snart efter være sket udsoning mellem slægten og
kongen, da Johannes Mogensens sønner Mogens Jensen, Esbern Rage
og Bent Biug ikke blot ses at have været i besiddelse af faderens gård,
men også at have stået i gunst hos kong Valdemar. Den tredie bro
der, Bent Biug, synes at være blevet gårdens eneejer; han kom til at
høre til de første inden for sin stand, blev ridder og medlem af rigs
rådet, fik vigtige forleninger og synes også en tid at have været rig
på gods; men efterhånden indvikledes han i et vidtløftigt gældsfor
hold til dronning Margrethe og har utvivlsomt ved sin død i året 1391
været forarmet. Gunderslevholm gik i arv til Bent Biugs broder Jens
Grubbe og dennes børn Jens og Cecilie Grubbe, af hvilke den sidste
snart blev eneejer.
Cecilie Grubbe var gift med Tyge Basse til Tybjerg og Hverringe,
som tilhørte de såkaldte gamle Basser og synes at have været både
anset og rig. Dette ægtepars datter Maren arvede Gunderslevholm,
som hun bragte til sin mand Ove Jakobsen Lunge. Han var blandt de
adelsmænd, der opsagde Erik af Pommern huldskab og troskab, og
blev på sine ældre dage både ridder og rigsråd. Da han døde 1458,
gik gården i arv til datteren Ellen, som nogle år forinden var blevet
vel forsørget ved et rigt giftermål med ridder og rigsråd Axel Lagesen
Brok til Clausholm, en af tidens største godssamlere. Han foretog
byggearbejder på Gunderslevholm og lod navnlig opføre et stenhus,
der skulle gøre den simple middelalderlige borg mere beboelig og
stemmende med tidens krav, og som bevaredes, også da gården i det
følgende århundrede udvikledes til et mere storslået anlæg. Da Axel
Lagesen i året 1498 lukkede sine øjne på Gunderslevholm, gik går-
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Avlsbygning fia 1729 (fot. Th. Andresen).

den atter i arv på spindesiden, til datterdatteren Mette Bydelsbak, og
virkede væsentlig med til at skabe det faste materielle grundlag for
hendes mand Mogens Gjøes fremragende stilling i riget.
Mogens Gjøe er en af de stærkest virkende og mest kendte mænd i
Danmarks historie i reformationsårhundredet. Sit liv igennem er han
blandt dem, i hvis hænder rigets styrelse hviler, udfører talløse hverv
og er tilstede allevegne, og får dog stadig tid til med overraskende
virkeiver at tage sig af sine egne sager, passe sine godser, forøge sine
rigdomme, og give dem glans og anseelse ved genrejsning, fornyelse
og udvidelse af de gamle borge og gårde. Også på Gunderslevholm
foretog han byggearbejder; Axel Lagesens stenhus blev stående, men
iøvrigt nedreves alle bygninger fra ældre tid, og der opførtes en ny
og mere anselig gård, hvortil vi dog desværre ikke har noget nøjere
kendskab. Af og til, når tid og lejlighed gaves, synes Mogens Gjøe
at have boet på Gunderslevholm, og her døde hans første hustru og
stedtes til hvile i Gunderslev kirke.
Da Mogens Gjøe selv var gået bort 1544, tilfaldt Gunderslevholm
hans søn af første ægteskab Eskild Gjøe. Han har dog næppe opholdt
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sig meget her på gården, idet han i hvert tilfælde i sine senere år
mest boede på Skanderborg Slot, hvor han var lensmand, og hvor
han døde allerede 1560. Han havde før sin død givet sin søstersøn
Peder Oxe skøde på Gunderslevholm ; men denne transaktion blev
ugyldig, og gården gik i arv til hans halvbroder Christoffer Gjøe, som
var gift med Birgitte Bølle til Orebygaard på Lolland.
I datidens adelige kredse spillede dette ægtepar en ret betydelig
rolle ved sin rigdom og det storslåede hus, der førtes på Gunderslev
holm og Orebygaard, hvor den talrige slægt samledes ; nogen spot og
lidt forargelse vakte vel af og til den hoffærdige levevis, som skaffede
fru Birgitte øgenavnet de »Brahers gale moster« ; men både hun og
hendes mand synes, da de ikke selv havde nogen børn, at have taget
sig hjælpsomt af de mange fjernere pårørende og støttet med råd og
dåd, hvor de kunne. De mange breve, som er bevaret, og som navnlig
veksledes, medens Christoffer var fraværende under Syvårskrigen,
viser, med hvilken energi og omsigt en adelsmand og hans frue i de
tider tog sig af deres godsers styrelse indtil de mindste enkeltheder;
men ganske vist synes Christoffer Gjøe at have været en mere end
almindelig dygtig landmand. Som kriger gjorde han sig derimod ikke
bemærket, og i det offentlige liv spillede han ingen rolle; hans ar
bejde samlede sig om godserne; men han besad rigtignok også gods
samlernes almindelige fejl, griskhed og fuldstændig mangel på hen
syntagen, når der var tale om at gøre sin formentlige ret gældende
til omstridt gods; hans forsøg på at få Herlufsholms stiftelse omstyr
tet stiller således ikke hans karakter i det heldigste lys. Han nåede
ikke sit mål i denne sag, og lige så uheldig var han i en strid med
kronen om patronsretten til Gunderslev kirke; han opnåede først at
få den anerkendt mod til gengæld at tilskøde kronen to bøndergårde.
I denne sin kirke fandt da Christoffer Gjøe sit sidste hvilested 1584,
og hans enke lod opføre et pragtfuldt epitafium, hvoraf der desværre
kun er levnet de to knælende figurer af hende selv og manden.
Mogens Gjøe, der nu efter farbroderen arvede Gunderslevholm,
var en ægte type på en dansk adelsmand fra Christian IV’s yngre år,
en dårlig husholder, der spredte det liggendefæ, fædrene havde sam
let, en lystig svend, der stod højt i gunst hos kongen, i hvis drikkelag
han sikkert har gjort fortræffelig fyldest. Sin mangel på økonomisk
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evne viste han også som patron for Herlufsholm, der led meget under
hans styrelse. For slægten var Gunderslevholm også i hans tid i visse
måder et samlingssted; her stod, utvivlsomt i kirken, endnu de gamle
brevkister med familiens arkiv, de mange vigtige og værdifulde doku
menter, skøder og adkomstbreve på gods, der i tidligere tider var
samlet og nu atter spredtes for alle vinde; gang på gang hører vi om
forskellige medlemmer af slægten, der søger oplysninger af disse brev
kisters indhold.
Gården selv gled efterhånden ud af Mogens Gjøes besiddelse, idet
hans slette økonomi tvang ham til optagelse af pantelån; den gik vel
efter hans død i arv til sønnen Christoffer Gjøe, men han skilte sig
1631 ved sin fædrene ejendom, som således gik ud af Gjøernes besid-

Fra kabinettet
(fot. Th.
Andresen).
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Havestuen (fot. Th. Andresen 1944).

delse. Også den nye ejer Eiler Urne tilhørte en af Danmarks berøm
melige gamle adelsslægter, men han var i øvrigt ikke nogen betydelig
mand, og i Gunderslevholms historie har han ikke indskrevet sit navn.
Hans hustru Jytte Gyldenstjerne havde tidligere været gift med Chri
stoffer von der Groeben, og en datter af dette ægteskab Anne Elisa
beth von der Groeben, som ægtede Flemming Ulfeldt, blev nu gårdens
ejerinde. Dette ægtepar har gjort sig fortjent af Gunderslev kirke, som
i deres tid udstyredes med en ny altertavle og en ny prædikestol, begge
dele smukt og rigt træskærerarbejde, som skyldes den bekendte mester
Abel Schrøder i Næstved, hvis værker pryder ikke få sydsjælland
ske kirker.
Flemming Ulfeldt og hans hustru besad dog ejheller Gunderslev holm i mange år; gården blev solgt til Iver Krabbe til Jordbjerg i
Skåne. Han spillede i Torstenssonfejden en vigtig rolle som indehaver
af Laholm og Varberg len og forsvarer af Halland mod svenskerne
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og var bekendt for sit had til arvefjenden ; efter Brømsebrofreden fik
han Båhus i forlening, og det var ham en bitter skuffelse, at den nye
krig, som han havde været ivrig for at bringe til udbrud, endte med
den forsmædelige Roskildefred, der ikke blot berøvede ham hans len,
men også bragte Skåne, hvor han havde sine betydeligste ejendomme
over i fjendens hænder. Iver Krabbe stod som den ledende mand
inden for den skånske adel, og den svenske regering gjorde alt for
at vinde ham for den nye tingenes orden; helt udsigtsløst synes dette
ikke at have været, da han var højlig forbitret over begivenhedernes
udvikling i København i 1660; men det lykkedes Frederik III at
bevare ham for Danmark, blandt andet ved at gøre ham til statholder
i Norge. Det varede dog kun kort; Iver Krabbe kunne ikke finde sig
til rette under de forandrede forhold og trak sig snart tilbage for at
leve et stille privatliv på Gunderslevholm, hvor døden ikke længe
efter indhentede ham. Hans enke Karen Marsvin, der har gjort sig
fortjent ved at indstifte Gunderslev hospital, overlevede ham i mange
år, og gården gik i arv til sønnen Tage Krabbe, som dog døde i en
ung alder og efterlod sine umyndige arvinger et forarmet bo.
I 1649 havde gården fået en forøgelse af sit godsområde, da Gun
derslev sogn blev gjort til anneks til Skelby, som lå lige overfor på
den anden side af åen, hvis bredder nu blev forbunden ved en bro
af egetømmer; Gunderslev præstegård blev nedlagt og dens jord lagt
til hovedgårdens, naturligvis mod en godtgørelse til præsten. Snart
fulgte svenskekrigen, hvis ødelæggelser heller ikke gik sporløst hen
over Gunderslevholm ; i 1689, da en kommission behandler Tage
Krabbes bo, klages der over, at det er i største vidtløftighed, og at
godset for en stor del er forarmet og øde. Desuden gjorde kronen
temmelig hårde fordringer gældende for skatterestancer, og der måtte
herfor for det første udlægges to besatte gårde ; men heldigvis resol
verede dog kongen for arvingernes slette tilstands skyld, at godset
måtte regnes under hovedgården.
Ved auktionen over Tage Krabbes sørgelige bo solgtes Gunderslev
holm til fru Birgitte Reedtz, enke efter admiral Markor Rodsteen ;
ved hendes død 1699 gik gården i arv til hendes mands søn af et
tidligere ægteskab Christian Rodsteen. Han har kun liden tilknytning
til Gunderslevholm, der efter få års forløb erhvervedes af den be-
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kendte hofpræst Hector Gottfried Masius, som ejede flere godser i
det sydlige Sjælland. I Gunderslevholm synes han at have fundet
særligt behag; men han fik kun ringe glæde af denne besiddelse, da
han et par år efter døde; sit sidste hvilested havde han valgt i Gunderslev kirke, skønt han som tysk hofpræst var nær knyttet til hoved
staden. Hans søn Frederik von der Maase, fik ikke heller nogen be
tydning for Gunderslevholm, som han 1725 solgte til en mand, der
har indskrevet sit navn uforglemmeligt i gårdens historie.
Carl Adolf von Piessen hørte til den kreds, der forarget og fortør
net over Frederik TV’s forhold til Anna Sophie Reventlow og ganske
særlig over hendes ophøjelse til dronning stod i en vis passiv opposi
tion til hoffet og levede i en slags frivillig unåde. Han stod i nært
forhold til kongens søskende, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig.
Piessens fjendtlige forhold til dronning Anna Sophies parti bragte ham
efter tronskiftet til en kort tid at spille en rolle i regeringskredse, men
han var for selvstændig til at kunne anlægge den rette underdanighed
overfor Christian VI, og desuden også af karakter så forskellig fra
kongen, at det gode forhold imellem dem snart måtte briste, og Pies
sen trak sig atter tilbage fra hoffet. Prinsesse Sophie Hedevigs godser
ofrede han stadig en stor del af sin arbejdskraft og opholdt sig meget
ved hendes hof på Vemmetofte, og han har stor fortjeneste af, at
hendes plan om at gøre dette gods til en stiftelse blev omsat i vir
kelighed.
Men sine egne interesser glemte han derfor ikke. Han erhvervede
efterhånden et meget betydeligt antal godser i det sydlige Sjælland,
og deriblandt også Gunderslevholm og Kastrupgaard, som han begge
forøgede meget stærkt; da landsbyen Tokkerup i G underslev sogn
afbrændte, fik han således tilladelse til at lade være at genopbygge
den, men i stedet at lægge dens jorder ind under hovedgården, som
derved fik en tilvækst på omtrent 75 tdr. htk. ager og eng og ca. 7
tdr. htk. skovskyld, og på samme måde fik han tilladelse til at af
bryde Kastrup by og lægge dens 32 tdr. htk. ind under Kastrupgaard.
For al denne jord opnåede han sædegårdsfrihed.
For Gunderslevholm synes Piessen at have næret en ganske særlig
interesse, som gav sig det stærkeste udslag i opførelsen af en ny
hovedbygning. Axel Lagesens og Mogens Gjøes gamle borg blev ned220
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Jysk skab fra 1600-årene foran gammelt gyldenlæderstapet (fot. Th. Andresen).

revet, bakken, hvorpå den havde stået, sløjfedes, og et lille stykke
længere oppe fra åen rejstes det nye hus, vidt forskelligt fra det gamle,
i bygherrens og hans samtids smag. Det var et udpræget barokpalæ
i udseende og indretning, og medens facaderne siden har undergået
en del forandringer, har det indre i alt væsentligt bevaret det oprinde
lige præg; således navnlig den fortræffelige rumfordeling i stueeta
gen, hvor værelserne samler sig om vestibulen, der ligger midt på
husets gårdside. Den store havestue lige for vestibulen er med sit
prægtige loft og fint afstemte forhold et særdeles smukt rum. Terrænet
ned mod åen blev lagt ud til park, og på hovedbygningens anden side
opførtes en rummelig og solid avlsgård af svært egetømmer.
For bøndergodset og bønderne drog Piessen også virksom omsorg;
ikke blot ved behandlingen af større spørgsmål, hvorigennem han
også sørgede for sit eget vel, men også i det daglige livs forhold, om
han end var en meget konservativ mand, der vanskeligt kunne tænke
sig bondens samfundsstilling og forhold til herremanden væsentlig
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ændret. Bekendt er hans bestemte modstand mod landmilitsens ind
førelse og hans iver for almuens oplysning, som ikke blot førte til,
at han oprettede skoler på sine godser, men også til, at han stadig
førte tilsyn med undervisningen. Også da den frygtelige kvægpest
ca. 1750 hjemsøgte landet og navnlig hærgede Sjælland, bestræbte
Piessen sig for at komme sine ulykkelige undergivne til hjælp.
Da Piessen aldrig havde været gift og ikke ville efterlade sig nogen
livsarvinger, måtte han være betænkt på at træffe bestemmelse om,
hvorledes der skulle forholdes med hans store rigdomme, når han var
gået bort; men han blev en meget gammel mand, før han fik sine
testamentariske dispositioner i orden. Der skulle af godserne oprettes
flere fideikommisser, der skulle fordeles mellem arvingerne, som var
hans broder Christian Ludvig von Piessens slægt. Der var imidler
tid andre slægtninge, som mente sig forurettet ved disse bestemmel-

Vestibulen (fot.
Th. Andresen).
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ser, og da den gamle herre havde lukket sine øjne 1758, forløb skiftet
efter ham ikke uden forskellige rivninger, som dog efterhånden jævnedes. Indtil 1771 bestyredes godserne af en administrationskommis
sion, og eneejer af Gunderslevholm blev derefter den yngre Carl
Adolf von Piessen.
Han besad ikke sin grandonkels dygtighed; men ganske vist var
han godsejer i en vanskelig tid, da de store reformers gennemførelse
stillede stærke krav til indsigt og energi så vel som til økonomisk
evne. Det gik vel noget langsomt, men efterhånden blev dog udskift
ningsarbejdet på bøndergodset sat i værk, og der gennemførtes også
på hovedgården forskellige forbedringer i jordens behandling. Der
imod kan man næppe give Piessen ret, når han i sin indskrifttavle,
som han anbragte over hovedbygningens indgang, siger, at han har
forbedret dette sin forgængers bygningsværk ; han ændrede facaderne
med nye sandstensdekorationer ved vinduerne og opførte et nyt ind
gangsparti, der gav bygningen klassicismens præg og berøvede den
dens oprindelige helstøbte karakter af et typisk barokværk.
Piessen var i en årrække gesandt i Napoli, og fra denne tid stam
mer det interessante portræt af ham, der endnu hænger i Gunderslevholms havestue, malet af tidens italienske modekunstner Pompeo Batoni, elegant og virtuosmæssigt, men med virkelig karakteristik, der
ikke dølger den afbildedes lidet tiltalende karakter. For kunst synes
Piessen i øvrigt at have haft både sans og interesse; det skyldes såle
des hans virksomme og rundelige understøttelse, at den unge kunstner
Hans Hansen, Constantin Hansens fader, der var født i Skelby, kunne
uddanne sig til portrætmaler, og i kunstnerens livfulde dagbog fra
ungdomstiden kommer hans taknemmelighed mod velgøreren ofte til
orde. Det skyldes vel også denne samme interesse, at Piessen kom i
nærmere forbindelse med den mærkelige eventyrer Georg Ditlev Fre
derik Koés. I 1792 lejede han af Piessen hovedbygningen på Gunder
slevholm, hvor han boede i mere end en halv snes år til sin død. Her
hen førte han også sin store malerisamling, der efter Hans Hansens
begejstrede omtale må have indeholdt mange fortræffelige billeder;
et ret imponerende og morsomt minde er endnu bevaret på stedet i
Johan Vierteis store billede fra 1794 af kongefamilien.
Om Piessen i sin ungdom har næret nogen kærlighed til Gunder223
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slevholm, er interessen i hvert fald svundet med årene; økonomiske
vanskeligheder plagede ham stadig, og pieteten for den gamle grand
onkels bestemmelser kunne ikke binde ham til stedet. 1802 fik han
tilladelse til at afhænde godset imod at substituere det med en fideikommiskapital, og året efter gjorde han alvor af salget.
Den ny ejer var Peter Johansen Neergaard. Han var søn af Johan
Neergaard til Tølløse og sønnesøn af den i 18. århundrede vel kendte,
rige sjællandske godsejer Peter Johansen Neergaard. Selv havde han
i sin ungdom studeret jura, men vendte sig efter overstået embeds
eksamen til landvæsenet, som han gik op i med stor iver, og han blev
efterhånden ejer af et stort antal herregårde, ligesom han også var
landvæsenskommissær i Sorø amt. På Gunderslevholm udførte han et
stort arbejde, og det lykkedes ham at gennemføre den vidtløftige ud
skiftning, hvorved de store skovstrækninger fraskiltes bøndergodset
og blev omhyggeligt indhegnet. I de vanskelige år i den første menne
skealder af 19. århundrede, da så mange måtte bukke under for de
kritiske forhold, lykkedes det Peter Neergaard ikke blot at holde sig
oppe, men også at beholde næsten alle sine mange ejendomme. Ganske
vist måtte han i 1821, da han frygtede, at vanskelighederne ville
overstige hans kræfter, lade bestyrelsen af de fleste af godserne gå
over til en administrationskommission, og han flyttede da fra Gun
derslevholm, som hidtil havde været hans hjem, til Gerdrupgaard, der
tilhørte hans hustru; men krisen blev overstået, og i 1830 kunne han
vende tilbage til Gunderslevholm, hvor han boede til sin død fem år
senere. Imidlertid var han nu allerede så stærkt til års, at han ikke
følte kraft til at genoptage arbejdet, og han foretog derfor en deling
af godserne mellem sine sønner. Mellem hans tre sønner af første
ægteskab deltes de betydeligste af godserne; Fuglsang og Priorskov
tilfaldt den ældste, Johan Ferdinand, den yngste af Peter Neergaards
sønner, Peter, fik Fuglebjerg og Førslev, og endelig blev den mellem
ste søn, Carl, herre på Gunderslevholm og Kastrup.
Carl Neergaard var en fremragende landmand; ved gennemført
mergling forbedrede han i høj grad gårdens jorder, indførte nye og
bedre driftsmåder, satte et stort arbejde ind på at udvikle besætnin
gen, hvorved han lagde grunden til den senere bekendte Gunderslevholmske kvægstamme, og bragte endelig skovene under mere forst224
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Havestuens håndmalede kinesiske tapet og Pompeo Battonis portræt af Carl Adolf
v. Piessen d. Y. (fot. Th. Andresen).
mæssig drift. I sit testamente fastsatte han en plan for fæstegodsets
salg, hvorefter omtrent halvdelen afhændedes efter hans død. Inden
for det sjællandske landbrug spillede han en betydelig rolle, var land
væsenskommissær og præsident i Landhusholdningsselskabet, medlem
af Roskilde stænderforsamling, hvor han var talsmand for måde
holdne fremskridt og blandt andet arbejdede for indførelse af næ
ringsfrihed, medens han skarpt bekæmpede alt yderligtgående, så
ledes forslaget om sognebåndsløsning og navnlig i det hele taget bon
devennerne. Han valgtes også til medlem af den grundlovgivende rigs
forsamling, hvor han tilhørte højre og var blandt dem, der proteste
rede mod grundloven; endelig fik han også sæde i landstinget; men
døden afbrød kort efter hans virksomhed. Tidlig havde han været
svagelig, og kræfterne svarede ikke til de anstrengelser, hans mange
sidede virken medførte; kun 50 år gammel døde han på en baderejse
til Ems 1850.
Da Carl Neergaards ægteskab var barnløst, havde han til sin ar
ving indsat en brodersøn Johan Thomas Oluf Neergaard, f. 1834.
15 DSH 4
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Han tog i sin ungdom polyteknisk eksamen og kom siden ved sin
indsigt og dygtighed til at øve betydelig indflydelse i sin hjemegn,
hvor han var formand for Gunderslev sogneråd og medlem af amts
rådet. Da han ved onklens død var for ung til at overtage gården,
blev den bortforpagtet, og blandt forpagterne fortjener at nævnes den
kendte landmand J. B. H. Andersen, der af den af Carl Neergaard
grundlagte gode kvægbesætning udviklede den ypperlige malkestamme,
som blev bekendt landet over. I 1869 ægtede Neergaard Anna Marie
Castenschiold, en datter af distriktslæge i Næstved Lorenz Castenschiold. Ved enestående godgørenhed gjorde dette ægtepar sig meget
fortjent af egnens befolkning ; mange fattige og forældreløse børn fik
i hjemmet på Gunderslevholm en god og omhyggelig opdragelse. Den
eneste søn Ferdinand Lorenz Neergaard, f. 1874, overtog i faderens
høje alderdom styrelsen af godset og blev i 1921 ved faderens død
dets besidder; han var gift med Marie H. D. Neergaard, datter af
departementschef Chr. E. Th. Hansen; efter hans død 1938 var hun
ejer af Gunderslevholm, til hun i 1947 solgte den til Rolf Viggo de
Neergaard. Gårdens tilliggende er nu 780 tdr. Id. ager, 20 tdr. Id. eng
og 1335 tdr. Id. skov efter den sidst foretagne arrondering. I de senere
år er avlsgården nyindrettet i overensstemmelse med nutidige drift
former.
WILLIAM NORVIN
EJERE

BYGNINGER

1333 Johannes Mogensen Grubbe

ca. 1335 Borgen opført
1345 Borgen, kaldt Gunderslevholm,
stormet og ødelagt

ca. 1410 Ove Jacobsen Lunge
ca. 1458 Axel Lagesen Brok
1498 Mogens Gjøe
1631 Ejler Urne
1640 Flemming Ulfeldt
1647 Iver Krabbe
1693 Birgitte Reedtz
1699 Chr. Rodsteen
1709 H. G. Masius
1725 C. A. v. Piessen
1803 Peter Johansen de Neergaard

ca. 1450 Stenhus opført
ca. 1500 Borgen udvidet

1729 Ladegård og nuværende
hovedbygning opført
1787 Nyklassicistiske ændringer på
hovedbygningen

Hovedbygningen set fra haven (fot. Th. Andresen).

Fuglebjerggaard
Fuglebjerg sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt

Fuglebjerg er en af de relativt få gamle herregårde, der den dag i dag
ligger i rad og række med de øvrige gårde i en landsby, og som langt
ned i tiden, ja lige indtil udskiftningen, bevarede det komplette mark
fællesskab med dem. Det kom sig dels af, at det først sent lykkedes
gårdens ejere at komme i besiddelse af samtlige gårde i Fuglebjerg
by, dels af, at gården i yngre tid ikke beboedes af ejeren, men var
bortforpagtet.
Det ældste adelsnavn, som knyttes til Fuglebjerg, er kendt nok.
Brødrene Jens og Niels Knudsen Dyre skrev sig i 1390erne til Fugle
bjerg eller Vedfuglebjerg, som var gårdens og byens ældste navn, på
nyere dansk Skovfuglebjerg, en betegnelse, der holdt sig i brug indtil
ca. 1450. Niels Knudsen, der var ridder, døde 1410, og efter ham
nævnes hans sønner til Fuglebjerg, først Erik Nielsen i 1423, men
fra 1426 Knud Nielsen, der levede endnu 1452. Siden nævnes hans
15*
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enke Ingerd Billesdatter fra Hallelev ofte i Fuglebjerg, en dame, der
gav mange penge ud til egen og andres sjælefrelse, ja endogså ind
hentede en bulle fra selve paven i Rom med tilladelse til selv at vælge
sin skriftefader. Én gård skænkede hun for sjælemesser til Skovkloster
ved Næstved, en anden til Clara kloster i Roskilde, og endelig gik
hun på sine gamle dage selv i kloster i Antvorskov 1469. Sønnen, hr.
Niels Knudsen, var død længe før hun, og Fuglebjerg kom efter
hende til den sjællandske landsdommer Anders Jensen Passov, hen
des svoger. Og med hans datter Anne blev hendes mænd, Axel Valkendorf og Jørgen Marsvin, og derefter deres børn besiddere af Fuglebjerggaard og gods.
Siden blev gården i Valkendorfernes familie. Herluf Eriksen førte
imidlertid ikke Valkendorfernes slægtsvåben, han var nemlig en af
de »uægte« sønner, Erik Valkendorf til Glorup avlede med en ufri
kvinde, men som han forresten vedkendte sig og sørgede godt for, og
Havestuen (fot. Th. Andresen).
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ligesom hans sønner blev opdraget på adelig vis. Christoffer Herlufsen fik dog ikke større glæde af sine studier i udlandet, han »blev
siden slagen i den tyske Krig, i hvilken han tjente under Oberst Ditlev
Holcks Regiment«.
Erik Herlufsen var som broderen krigsmand og havde fra sin ung
dom tjent kongen på fremmede steder, siden herhjemme indtil freden
med de svenske. Men under deres indfald var han blevet berøvet sine
midler og formue, mestendels i mobilier og løsøre, og da hans hustru,
velsagtens en borgerdatter, i 1668 arvede en forfalden gård i Næstved,
tog han bolig på den. Derfor mistede han ikke interessen for Fuglebjerggaard, men erhvervede ved et mageskifte med kongen endnu to
gårde i Fuglebjerg by. Da han ved matrikuleringen 1662 indsendte
sin jordebog over gården og dens gods, ejede han dog kun 4 gårde og
1 ødegård i byen foruden hovedgården. Gårdens eget tilliggende var
ikke imponerende, dengang henved 36^ tdr. htk., men ved landmå
lingsmatriklen 1688 kun anslået til godt 17 tdr.
Gård og gods var i 1680erne bortforpagtet, og besætningen, 2 hop
per, 2 plage, 1 føl, 10 køer, 1 kvie, 3 kalve, 12 får og 4 svin, ikke
nogen imponerende bestand.
Muligvis var Herluf Eriksen den Yngre, der førte Valkendorfernes
våben i sit segl, efter faderens død en overgang herre til Fuglebjerg,
før oberstløjtnant Niels Mund til Rønnebæksholm overtog den. Ham
lykkedes det at hævde gårdens tiendefrihed over for sognepræstens
søgsmål, da den »stedse som en fri adelig Gaard var bortskødet«,
men da han det følgende år, 1698, bortskødede Fuglebjerggaard,
kaldte han den ikke hovedgård, men sin fri ejendomsgård med til
liggende bøndergods, ialt tæt op til 225 tdr. htk., for en pris af 7863
rdl. eller 35 rdl. pr. td. htk. Køberen var »en københavnsk kræmmer«,
Karsten Jensen Helmerskov, som tre år senere og for samme pris
med sin hustru, Anne Marie Rafns samtykke, afhændede gård og
gods til brigadér Mathias Numsen til Saltø. Heller ikke han beholdt
gården længe, kun til 1705, da Peder baron af Rodsten til Marselisborg og Constantinsborg købte Fuglebjerg hovedgård med huse og
gårde i Fuglebjerg by, men ellers kun to gårde og to huse i TingJellinge. Året efter overgik den med samme tilliggende til Hector
Gotfred Masius, en herremand af en ganske egen støbning. Født
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meklenborger var han endt som teologisk professor ved Københavns
Universitet, samt hofprædikant. Han var ortodoks lutheraner om en
hals og bekæmpede ivrigt de reformerte. Han fordømte deres lære, at
folket var i besiddelse af den øverste myndighed, en lære, der nok
kunne være farlig for enevoldsmagten, og fik herved naturligvis ikke
en mindre høj stjerne ved hoffet. Med sine hustruer giftede han sig
velstand til, og han blev ejer af både Gunderslevholm, Ravnstrup,
Førslev og Fuglebjerggaard. Efter hans død 1709 blev børnene gjort
adelige med det ikke alt for velklingende navn v. der Maase. Sønnen,
kancelliråd Christian v. der Maase, solgte i 1721 Fuglebjerggaard til
forpagter Johan Thomasen Neergaard på Førslevgaard. Han må
have tilforhandlet sig nogle gårde i Fuglebjerg by, for der fulgte 11
med hovedgården, da han i 1724 gav skøde til Carl Adolf v. Piessen.
Han er den mest kendte af besidderne og var en overgang som mini
ster en mand, der havde et stort ord at sige. Han oprettede ikke min
dre end 16 almueskoler, »hvorudi han vilde have den Ungdom, som
Gud velsignede hans Godser med, undervist udi Gudsfrygt og evan
gelisk Lærdom«.
Og takket være ham kom Fuglebjerggaard nu i mere varig besid
delse. Ugift ønskede han at bevare sine godser for slægten og opret
tede de såkaldte Plessenske Fideikommisgodser til fordel for sin
broder Ludvig v. Piessens sønner og deres arvinger. Førslev, Fugle
bjerg og Fodbygaard godser tilfaldt Christian Frederik, som imidler
tid 1789 overdrog dem til broderen Carl Adolf v. Piessen på Gun
derslevholm.
I hans tid skete der ikke mindst på Fuglebjerg gods store foran
dringer, som dog i første række skyldtes forpagteren Ludvig Johan
Grandjean, en skovridersøn fra Vemmetofte, som en årrække havde
fungeret som forvalter over de Plessenske godser, ja i virkeligheden
var det hans skyld, at Fuglebjerggaard blev bevaret som hovedgård.
Godset havde nemlig, dengang det tilfaldt Christian Frederik, været i
såre slet tilstand, så han påtænkte at nedlægge det. Men dette havde
Grandjean frarådet ham, og 1773 havde han fået godset med hoveri,
landgilde og tiender i forpagtning på livstid mod en årlig afgift, der
svarede til husbondens indtægter »i et af de lykkeligste Aar«.
Grandjean, der efter sin kontrakt var sat næsten fuldstændig i ejers
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sted, »havde anvendt store Bekostninger, som kunde have været spa
ret, om blot Egennytten havde været hans Drivefjer«. Han havde sat
både bygninger og have i god stand og havde »bekostet Opmaaling
og Hovedgaardsjordernes lovlige Udskiftning af det forhen iværende
skadelige Fællesskab, hvorved de bekvemt ved Gaarden ere samlede«,
samt sat stengærder og plantet levende hegn, taget nye jorder i drift
og drænet andre, »og saaledes i mange Maader udvidet og forbedret
Gaardens Avl«. Endelig havde han ladet alle godsets bøndergårde
udskifte og udbygget 12 nye huse med jordtilliggende. Bøndernes til
stand var således forbedret, at de næsten kunne svare, hvad de burde,
og nu kun ønskede, »at de paa taalelige Vilkaar kunde blive Arve
fæstere og for Hoveri befriede . ..«
Havde Grandjean gjort så godt som alt, hvad man dengang anså
for ønskeligt, at alle godsbesiddere ville gøre, så manglede hoveriets
afløsning. Grandjean var villig til at ombytte sin forpagtning med et
arvefæsteskøde på Fuglebjerggaard alene, men på grund af en heftig
modstand fra en af v. Piessens brødre lykkedes det først i 1795 at
opnå kongelig konfirmation herpå. Grandjean og hans hustru skulle
sidde frit på gården med dens ca. 180 tdr. Id. i deres levetid, men
allerede 1798 solgte Grandjean såvel Fuglebjerggaard som Kastrupgaard, han havde erhvervet på samme måde, tillige med en bonde
gård i Fuglebjerg by, til løjtnant Peder Riitzov. Få år efter blev det
også slut på gårdens Plessenske æra, C. A. v. Piessen fik tilladelse til
helt at afhænde fideikommissets godser. Året efter blev både Fugle
bjerggaard og Førslevgaard solgt til en og samme mand, og som det
var en Neergaard, der i sin tid havde solgt godset til v. Piessen den
ældre, var det en Neergaard, der købte det igen, nemlig den senere
etatsråd Peter Johansen de Neergaard, efter hvem sønnen Peter
Johansen de Neergaard overtog det ved arv i 1835. Hovedgården
havde nu ca. 18J^ tdr. htk., foruden skovskyld på ca. 2 tdr. htk., og
der hørte ca. 200 tdr. kontribuabelt bøndergods under den, nemlig
13 gårde i Fuglebjerg by og i denne ca. 40 huse, men desuden 11
gårde samt 14 huse i Førslev, Bendslev, Haldagermagle, Kornerup og
Brorup. 8 gårde i Fuglebjerg gjorde stadig noget hoveri til gården,
ligesom de mange husmænd alle var arbejdspligtige.
Efter den yngre Peter Johansens død 1872 fulgte sønnen J. Edvard
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de Neergaard. 1925 overtog en broders sønnesøn, hofjægermester
Wenzel Rudolf Flach de Neergaard Fuglebjerggaard, som i 1947 af
stod den til sønnen ingeniør Holger Flach de Neergaard. Under den
ligger nu 376 tdr. Id.
Den ældste beskrivelse af bygningerne på Fuglebjerggaard er ikke
ældre end fra 1755, da borggården bestod af tre teglhængte fløje af
mur og bindingsværk og ladegården ligeledes af tre længer, hvoraf dog
kun laden havde murede tavl og tegltag. Den var altså, som mindre
betydende herregårde dengang var flest. Borggårdens hovedfløj —
mod syd — var indrettet til beboelse, de to mindre sidefløje derimod
til udenoms-appartementer, køkken, bryggers, spisekammer o. lign.
Husene var tydeligvis af ældre dato, men tildels med præg af nyere
istandsættelser, for der fandtes både gammeldags blyindfattede vin
duer og de mere moderne engelske, ligesom en del døre var »ordi
nære«, andre forsynet med hollandske beslag. Ladegårdens bygninger
var naturligvis også allesammen af bindingsværk, undtagen laden med
klinede tavl og stråtag. Hele etablissementet vurderedes til 6460 rdl.,
mens Fuglebjerg bys gårde samtidig sattes til ialt 5240 rdl.
Ingen af hovedgårdens daværende bygninger står tilbage i dag.
Den nuværende hovedbygning stammer fra 1857, nærmest en større
villa med en del renæssance-forsiringer, og samtlige avlsbygninger
er opført efter en brand i 1914. Men gårdens placering er den gamle.
Fuglebjerggaard ligger som i middelalderen i den sydlige udkant af
Fuglebjerg by, uden at grave og volde har skilt den fra de omgivende
bøndergårde.
MOGENS LEBECH
EJERE
1395 Jens Knudsen Dyre
ca. 1470 Anders Jensen Passov
ca. 1486 Axel Valkendorf
1625-1724 Forskellige ejere
1724 C. A. v. Piessen
1795- 1805 Forskellige ejere
1805 Peter J. de Neergaard

BYGNINGER

Kaldt Vedfuglcbjerg

1755 Trefløjet, teglhængt
bindingsværksbygning
1857 Nuværende hovedbygning i
villastil opført ved Henning
Wolff

Hovedbygningen i nuværende tilstand (fot. Aa. Roussell).

Ravnstrup
Herlufmagle sogn, Tybjerg herred, Præstø amt

Nordvest for Hellemagle, eller som byen siden, efter Herlufsholms
oprettelse, kaldtes, Herlufmagle, er i længst forsvunden tid opstået en
torp, en udflyttet landsby, hvoraf hovedgården Ravns-Torp har sin
oprindelse; dens ældste historie taber sig i de tåger, som indhyller
enkelthederne i Danmarks historie i hin sørgelige fornedrelsestid, da
de holstenske grever ved folkets indre splidagtighed tilranede sig mag
ten og landets gods. Først i dronning Margrethes dage ved vi noget
sikkert om gården og træffer da medlemmer af slægten Krumpen
som dens ejere. Esbern Pedersen Krumpen solgte i året 1396 noget
gods i Baarse herred til dronningen; sandsynligvis har allerede hans
fader ejet Ravnstrup, og sikkert er det, at hans søn, Jens Esbernsen
Krumpen, tog gården i arv efter ham, men det lader sig ikke med
bestemthed afgøre, om han var dens eneejer eller måtte dele den med
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Hovedbygningen set fra sydøst før branden (fot. Nordisk Pressefoto).

en broder. I sidste tilfælde må Jens Esbernsen have udkøbt sin med
arving, thi gården gik i arv til hans datter, Gyde Krumpen, der var
gift med hr. Herluf Nielsen Snekken til Englerup, og dette ægtepars
datter, Dorthe Snekken, bragte den som medgift til sin mand Claus
Daa, der i 1464 skriver sig til Ravnstrup. Han var ridder og medlem
af rigsrådet i Christiern I’s og kong Hans’ dage, og ved sin død i 1486
jordedes han i Herlufmagle kirke, hvor en smuk ligsten, prydet med
hans og hans hustrus våbener, endnu minder om Ravnstrups første
ejer af den navnkundige Daa’ske slægt, som siden i mere end to år
hundreder var knyttet til dette sted og gav det sit præg.
Oluf Daa, sønnesøns søn af Claus Daa og Dorthe Snekken, arvede
efter sine forældre både Ravnstrup og Holmegaard; han overtog des
uden også efter faderen Paddeborg len, som han beholdt, så længe
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han levede. På Ravnstrup opførte han en ny hovedbygning. På det
kvadratiske voldsted har formodentlig tidligere stået en bindings
værksgård, og sandsynligheden taler for, at Oluf Daa har bevaret en
del af de ældre bygninger, da det ny hus, han opførte, er bygget som
portfløj ud mod broen, som førte over graven, der helt har omgivet
voldstedet. Det ny hus var i to stokværk over hvælvede kældere og
på midten gennembrudt af porten ; det var i første stokværk med
hvælvede sale på begge sider af porten mærkværdig regelret og sym
metrisk komponeret, og det øvre, højere stokværk optoges ganske af
den store dansesal, der har været en af de allerstørste i den tids Dan
mark. Det synes ikke at være rigtigt, når traditionen fortæller, at der
ved alle fire hjørner stod ottekantede tårne, således som det ene, der
endnu findes ved det sydøstlige hjørne, hvorimod der er spor af, at
der på husets gårdside ved hver side af porten har stået et tårn, for
modentlig trappetårne. På hver side af porten mod graven indmuredes
en sten med bygherrens og hans frues, Daaernes og Egern-Friisernes
våben. I året 1595 var bygningsværket afsluttet, og fem år senere døde
hr. Oluf, medens hans hustru, Dorthe Friis til Borreby, overlevede
ham en snes år og først døde på Ravnstrup i året 1618.
Sønnen Claus Daa arvede de fædrene gårde og besad desuden
Borreby og Fraugdegaard i Fyn og var i det hele meget rig på gods.
I rigsrådet hørte Claus Daa til det parti, der stod i skarp opposition
til Christian IV, og inden for adelen spillede han en betydelig rolle i
kraft af sine stillinger og sin store rigdom ; omtrent 400 tdr. htk. skal
han på sine ældre dage have ejet, og han er sin slægts mest navnkun
dige medlem. Også Ravnstrup forøgede han med meget gods i de
omkring liggende byer, og han erhvervede Herlufmagle kirke, hvor
han lod opføre det hvælvede kapel, som endnu gemmer det pragtfulde
epitafium med det karakterfulde portræt.
Da Claus Daa i 1641 var gået bort, gik Ravnstrup i arv til sønnen
Christian Daa ; men med den gamle rigdom var det ganske forbi;
ved et mageskifte med kronen søgte han vel at afrunde godset, idet
han erhvervede nogle gårde i Herlufmagle og Skelby sogne, men kri
gen og alle ulykkerne i dens følge ruinerede ham så fuldstændigt, at
gård og gods måtte pantsættes; da han døde i 1673 var ejendommen,
om end kun for en kort tid, splittet på panthavernes hænder. Dette
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blandede selskab afspejler højst karakteristisk de brogede forhold i
denne mærkelige overgangstid: Erik Krag til Bramminge, der havde
svigtet sine standsfæller og med iver søgt at indynde sig hos de nye
magthavere, men var uheldig med sine godsspekulationer, hvorfor
han måtte afhænde sin part i Ravnstrup til præsten i Herlufmagle
Jens Nielsen Spend; Oluf Rosenkrantz, der med lidenskab og dygtig
hed førte den gamle adels sag mod hofadelens parvenuer og de tyske
lykkejægere, og endelig den lærde Ole Worms søn, Mathias Worm,
præsidenten i Ribe, der har gjort sit navn bekendt som poet. Rosen
krantz afhændede sin part i Ravnstrup til landsdommer Anders Engberg, der snart efter atter samlede det splittede gods.
Anders Engberg efterlod sig ved sin død i året 1690 alle sine her
ligheder til sit eneste barn, datteren Birgitte Magdalene, der opdroges
i huset hos sin morbroder, den kendte diplomat gehejmeråd Meiercrone. Endnu halvt et barn bortforlovedes hun til en mand, der var
langt ude over den første ungdom, en mand, der i datiden spillede
en ikke ringe rolle, den tyske hofpræst Hector Gottfried Masius. Han
døde i året 1709 på Ravnstrup, og hans børn adledes få år efter med
navnet von der Maase.
Ravnstrup gik i arv til sønnen Christian von der Maase, der for
øgede bøndergodset; det omfattede 29 gårde, 1 bol og 13 huse med
ialt 202 tdr. htk., da han 1719 solgte gård og gods til godsspekulanten,
justitsråd Jakob Hjort, hvis navn vi i disse år møder i så mange midt
og sydsjællandske gårdes historie. Han solgte dog allerede efter et års
forløb gården til Masius’ anden søn Frederik von der Maase, der i
forvejen ejede Tybjerggaard og Førslev, men snart efter solgte Ravn
strup til fru Edele Cathrine Kaas, enke efter overkrigssekretær, amt
mand Valentin Eickstedt. Hun giftede sig 1721 med Tordenskjolds
broder, Caspar Wessel, der havde fået Schoutbynachts karakter og
var ophøjet i adelstanden. Parret boede i en årrække på Ravnstrup,
hvor fruen døde 1742, men Wessel var meget uheldig som landmand,
pådrog sig en betydelig gæld og måtte til sidst sælge gården.
Efter at forpagteren Thomas Nielsen en kort tid havde ejet gården
efter Wessel, gik den over til kancelliassessor Niels de Hofman, der
var landsdommer i Sjælland og endte som amtmand. Han forbedrede
hovedgården, hvis marker han i stor udstrækning lod indhegne med
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Alleen set op mod det gamle hjørnetårn (fot. Aa. Roussell).

gode stengærder, og han skal endelig have plantet de alleer, der endnu
er havens pryd. På hovedbygningen lod han foretage byggearbejder,
som nutiden dog har vanskeligt ved at prise ham for; det er nu gan
ske vist næppe rigtigt, når traditionen fortæller, at han lod tre af går
dens fire hjørnetårne nedbryde, fordi han søgte efter en skat, som
man fortalte skulle ligge gemt i et af tårnene, og han kun standse
des i at lade det sidste tårn friste den samme skæbne derved, at spø
geriet i gården blev værre og værre.
Ravnstrups nye ejer var grev Eggert Christopher Knuth, der des
uden besad ikke mindre end to lensgrevskaber, Gyldensteen og
Knuthenborg. Hans ejertid varede dog ikke mange år, og efter at går
den var afhændet til en ejer, som ikke var i stand til at overtage den,
kom den til auktion i 1768 og købtes af en bonde Jørgen Mouritsen,
der synes med iver og arbejdsomhed at have virket for ejendommens
udvikling og forøgede bøndergodset til 233 tdr. htk.; i hans tid be
gyndte de store og gennemgribende reformer, fællesskabets ophævelse,
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som indlededes med Træløse, Kagstrup og Skelby byer. I mange hen
seender var gård og gods forsømt, uden at han så udvej til at bringe
det på fode, og i 1778, netop som udskiftningen af Herlufmagle var
iværksat, solgte Jørgen Mouritsen gården til en mand, der både havde
evne og vilje til at tage arbejdet op.
Frederik Wilhelm baron Wedel-Jarlsberg var en meget kyndig og
stærkt interesseret landmand, der arbejdede med stor iver og dygtig
hed for sine godsers drift og forbedring og med megen varme omfat
tede sine undergivnes vel, men han var en ubetinget modstander af
den nye tid, af landboreformerne og af alle ændringer i det nedarvede
forhold mellem bonde og herremand. Med stor dygtighed forsvarede
han i flere skrifter det gamle patriarkalske forhold og påpegede
ubarmhjertigt alle mangler og ulemper ved reformerne.
På Ravnstrup boede han stadig i sine senere år, og her døde hans
hustru Charlotte Amalie Biilow 1780; selv fulgte han hende ti år

Kælderhvælving (fot. Nationalmuseet).
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senere i døden. De hviler begge i Daaernes kapel ved Herlufmagle
kirke i to marmorsarkofager, hvis smukke, simple linier skyldes
Wiedewelts tegning.
Sønnen Frederik Christian Wedel-Jarlsberg var i sin ungdom kam
merjunker hos arveprinsen, men afskedigedes for en duelaffære ; godt
begavet og livlig, men tillige ustadig og excentrisk, var han i mange
henseender en stærk modsætning til sin fader, fra hvem han havde
taget de litterære evner og interesser i arv, men ikke arbejdsomheden.
På sine ældre dage boede han på en lille gård, Søgaard ved Næstved.
Ravnstrups nye ejer var Christian Conrad Sophus DanneskioldSamsøe, besidder af grevskabet Samsøe og navnlig bekendt som over
direktør for Gisselfeld, hvortil han i særlig grad er knyttet. Ravn
strup nød godt af hans virke, og godset vandt noget af sit gamle
område tilbage, idet mange af de bønder, som havde købt deres
gårde af Wedel-Jarlsberg, men ikke var i stand til at klare deres for
pligtelser i de følgende meget vanskelige tider, atter solgte dem til
Danneskiold, som desuden forøgede godset med Skullerupgaard, der
var skyldsat for 13 tdr. htk. og iøvrigt siden blev lagt ind under selve
Ravnstrup. Efter Danneskiolds død i 1823 gik gården over til hans
enke Johanne Henriette Valentine Kaas, en datter af admiral Kaas.
Af enkegrevindens dødsbo solgtes Ravnstrup 1844 ved auktion til
generalkrigskommissær Gustav Grüner til Kærup, der købte den til
sin søn Georg Johan Røebye Grüner, som siden i et halvt århundrede
var en af den sjællandske godsejerstands mest fremtrædende mænd.
Efter den nye matrikel var hovedgårdstaksten omtrent 40 tdr. htk.,
medens det ufrie var 66 tdr.; under Ravnstrup lå 276 tdr. Id. ager og
eng foruden Skullerupgaards 132 tdr. og anden tilkøbt bondejord.
Grüner tilkøbte yderligere omtrent 100 tdr. Id. bondejord, som lagdes
under hovedgården, hvis avlsbygninger han ganske ombyggede efter
tidens krav. Han var i det hele en meget dygtig landmand, og han
fik efterhånden en omfattende virksomhed; foruden Kjærup, som
han arvede efter faderen, erhvervede han Lille Svenstrup. Efter næ
sten 50 års virksomhed som Ravnstrups ejer døde Grüner i 1890.
I nogle år ejedes gården af godsejer Victor Hahn og var siden med
korte mellemrum på forskellige hænder, indtil den 1920 købtes af
Johannes Berntsen, en brodersøn af politikeren Klaus Berntsen. Efter
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at arvefæstegodset var frasolgt, hørte nu under Ravnstrup omtrent
70 tdr. htk. og 7 tdr. skovskyld; arealet var 775 tdr. Id., hvoraf 512
var ager, 140 skov og 86 eng og mose. Johannes Berntsen foretog
betydelige forbedringer og restaureringsarbejder på gården; avlsbyg
ningerne ombyggedes, udvidedes og fornyedes, gamle forfaldne og
ubrugelige huse fjernedes.
I 1920 blev Ravnstrup solgt til godsejer Ad. G. C. Jessen, der 1929
solgte hovedbygning og park til kammerherreinde Howden-Rønnenkamp, der her i nogle år indrettede en ungdomslejr for arbejdsløse.
Hovedbygningen nedbrændte i 1947. Ved arkitekt Ole Hagen blev
underetagen atter sat i stand og dækket med et tegltag med lidt højere
midtparti. Gårdsidens port er delvis tilmuret og fungerer som hoved
dør. Af bygningens søndre ende er kun en terrasse tilbage som for
bindelse med hjørnetårnet, der nu står som en sørgelig ruin med åbne
dørhuller ind mod bygningen, men med underetagens stjemehvælving
bevaret. Over hoveddøren sidder den gamle indskrifttavle: »Anno
1595 lodt Olof Daa og kiere frue Dorrittea Friis bygge dette hus.
Gud onde dennem derudi at bygge og boe at di kand faa den evige
roe«. To sidefløje er bevaret som udlænger. Hovedbygningen ejes
nu af en slægtning af kammerherreinden, cand.jur. Bent Wejdling.
1934 blev avlsgården solgt til jordlovsudvalget, som udstykkede ca.
360 tdr. Id. og solgte hovedparcellen med 208 tdr. Id. ager og eng og
132 tdr. Id. skov til godsejer O. Fischer Rasmussen.
WILLIAM NORVIN
EJERE

1396 Esbern Pedersen Krumpen
1464 Claus Daa
Anders Jespersen Engberg
1690 H. G. Masius
1709 Chr. Masius (van d. Maase)
1719 Jacob Hjort
1720 Fr. v. d. Maase
1720-78 Forskellige ejere
1778 Fr. W. Wedel-Jarlsberg
1805 Chr. C. S. Danneskiold-Samsøc
1844 G. J. R. Grüner
1890-1929 Forskellige ejere
1929 G. Howden-Rønnenkamp
1936 O. Fischer Rasmussen
1947 B. Wejdling (hovedbygning)

BYGNINGER
1593-95 Hovedbygning i to
stokværk over hvælvet kælder

1947 Bygningen brændt og delvis
genopført ved Ole Hagen

Hovedbygningen set fra syd (fot. Th. Andresen).

Assendrup
Av ersi sogn, Tybjerg herred, Præstø amt

Blandt landets mange herregårde er der ikke så mange, der i alder
overgår Assendrup, mens der er mange, der er større, og hvis byg
ninger er ganske anderledes ærværdige og storladne. Det er et med
lem af en af de ældste og mest ansete slægter i vor historie, Niels
Andersen Hak, der 1407 skriver sig til Assendrup og således bringer
den frem i historiens lys. Hans broderdatter Karen Andersdatter Hak
bragte den til sin mand, rigsråd Hartvig Krummedige, der bidrog
væsentlig til, at Christiern I vandt Norges krone. 1458 havde han
forbrudt sig mod kongen, uvist ved hvad, og mistede alle sine pantelen. I 1460erne var han atter lensmand over Akershus, som han synes
at have beholdt en årrække.
Efter ham gik Assendrup over til hans ældste søn af andet ægte
skab, Henrik Krummedige. Han var født o. 1464 vistnok i Norge og
16 DSH 4
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Hovedbygningen set fra haven (fot. Th. Andresen).
blev både norsk og dansk rigsråd. Som mange af sine standsfæller
var han grisk på gårde og ejede ikke få både i Norge og i Danmark.
Han døde i begyndelsen af 1530 på Mogenstrup.
Han var gift med Anne Jørgensdatter Rud (død 1533). Alle de
godser, de havde siddet inde med i Danmark og Norge gik over til
deres eneste barn, Sophie Krummedige, gift med hr. Eske Bille til
Svanholm. Ved sit ægteskab bragte Sophie Krummedige til sin mand
bl.a. Assendrup.
Eske Bille var født o. 1480 som søn af Peder Bille til Svanholm og
Anne Knudsdatter Gyldenstjeme og var en af de betydeligste og mest
ansete adelsmænd på reformationstiden. 1510- 14 var han lensmand
på Københavns Slot, senere gentagne gange på Hagenskov, 1523 blev
han rigsråd, var i årene fra 1529 - 37 lensmand på Bergenhus, blev
1534- 35 holdt fangen af lybekkerne, 1537 ridder, fik flere gange
overdraget udenlandske sendelser. 1547 blev han rigshofmester og to
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år efter statholder i Sjælland. Både i Norge og i Danmark har han
indlagt sig stor fortjeneste og spillede navnlig en betydelig rolle under
Grevefejden. Han døde af en pestagtig sygdom 1552.
I ægteskabet fødtes der ikke mindre end 13 børn, hvoraf 7 over
levede forældrene. Den næstældste datter var Hilleborg (død 1602 i
Spanager), som tog Assendrup i arv og bragte den til sin mand Ejler
Krafse til Egholm. Han var født 1526, var med i Syvårskrigen og
blev taget til fange ved Svarteå, men udløst i december 1568. 157481 var han lensmand på Korsør, men kom dette sidste år til på hjem
vejen fra et gilde at såre sin hustrus søstersøn Tyge Jensen Brahe så
hårdt, at denne næste morgen døde. Han måtte derfor over hals og
hoved rømme landet, dømtes, skønt fraværende, til landflygtighed
under livsstraf og døde i september 1599 i Rostock. Hans lig kom
dog til at hvile i Aversi kirke.
Efter ham overtog hans næstældste søn Eske Krafse Assendrup,
eller mulig han har overtaget gården efter faderens flugt. Han var
da en ung mand på 24 år, født 1557 på Egholm, nævnes ved hyl
dingen 1580, takseredes 1625 til 1293J^ tdr. htk. Han døde 1627. Han
var 1598 blevet gift i Køge med Pernille Andersdatter Banner til
Tybjerggaard, døde 1655 på Assendrup, begravet i Herlufmagle kirke.
Da der i dette ægteskab kun fødtes ét barn, en søn Eiler Krafse,
der døde 19 år gammel, gik Assendrup over til Eske Krafses søster
søn, Christoffer Gjøe, hvis forældre var Hilleborg Krafse til Yder
mose og Oxholt og Mogens Gjøe til Gunderslevholm og Bollerup.
Om ham er ikke meget at berette. Han var født 1584, var i årene
1614 - 19 lensmand på Tryggevælde, men drog derefter til Norge som
lensmand over Nedernæs. Sin fædrenegård, Gunderslevholm, solgte
han 1624, og hans forbindelse med Assendrup har antagelig ikke
været stor. I Norge interesserede han sig navnlig for bjergværksdrift
og ejede der Barbo Jernværk ved Arendal. Han døde 1652. Hans
hustru, Karen Gundesdatter Lange, solgte Assendrup 1657, tilsyne
ladende det samme år som hun døde.
Køberen var Axel Juul til Volstrup og Gundetved (det nuværende
Selchausdal). Han var født på Villestrup 1606, var fra 1619 på en
10-årig udenlandsrejse og fik ansættelse i det danske Kancelli ved sin
hjemkomst. Han synes at have haft en del åndelige interesser, ejede
16*
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således et kunst- og naturaliekabinet, som pristes af hans skriver, den
bekendte Arent Berntsen, og et bibliotek, men nogen politisk rolle
spillede han ikke. Han døde 18. november 1671 på Volstrup. 7 år før
sin død havde han, 27. august 1664, skødet Assendrup til dr., pro
fessor theologiæ Hans Wandal, der åbenbart har tænkt på at udvide
gårdens jordtilliggende, for to år senere lod han sig tilskøde, 29. maj
1666 af Valdemar Skram til Torbølle på hans egne og hans søster
Ide Margrethe Skrams vegne, nogle ejendomme liggende omkring
Assendrup, »hvilke Ejendomme de havde arvet efter Mogens Høeg
Jørgensens Død«.
Hans (eller Johan) Wandal var født 1624, rejste i sine yngre år
efter at have taget teologisk embedseksamen meget i udlandet, men
fik derefter ansættelse ved Københavns universitet, hvor han 1655
blev teologisk professor. Senere (1668) blev han Sjællands biskop efter
Hans Svane. Han døde 1. maj 1675.
Halvanden måned efter at han var død, solgte hans enke Anna
Cathrina 15. juni 1675 Assendrup med tilliggende gods og herlighed
til velagte Niels Eskildsen Lerche.
Det trak dog ud med den endelige ordning af salget, som først
afsluttedes 1679 ved udstedelse af skøde 16. januar. Men allerede da
gen efter at skødet fra Wandals arvinger til Niels Eskildsen Lerche
var udstedt, solgte han for en købesum af 9000 rdl. i god gangbar
grov mønt Assendrup hovedgård med bøndergods, omtr. 339 tdr. til
oberst Philip Fleischer (skødet udstedt 24. januar 1679), som imidler
tid døde ret snart derefter, thi 11. december 1681 lod hans enke,
Marie Margrete Kieser Assendrup hovedgård med tilliggende (60
tdr. htk.) gå videre til overkammerjunker Adam Levin Knuth.
Denne, Christian V’s yndling fra de unge år, var født på sin slægts
gamle sædegård Leizen i Mecklenborg 1648. I begyndelsen af 60erne
kom han her til landet og blev antaget blandt kronprins Christians
pager; han gjorde sig der så vel lidt, at han efterhånden blev uer
stattelig og uadskillelig fra prinsen, der efter sin tronbestigelse (1670)
forfremmede ham til kammerjunker, senere til overkammerjunker,
1695 blev han gehejmeråd. 1682 var han blevet udnævnt til amtmand
for Københavns amt, og også andre betydelige embedsstillinger til
faldt ham. På grund af hans særlige forhold til kongen skænkede
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Kig gennem stuerne mod haven (fot. Th. Andresen).

denne ham i tidens løb en række af gaver, også i form af jordegods.
Allerede 1678 havde kongen skænket ham Tybjerggaard, men elleve
år derefter købte han den tilbage igen. Assendrup gods øgede Knuth
betydeligt, dels ved køb, dels ved kongelige gaver, og dels ved hen
læggelser fra Tybjerggaard. Nogle år efter, 1689, købte han Gisselfeld, som han forenede Assendrup med, og både det ene og det
andet sted foretog han omfattende byggearbejder. 1696 lod Knuth
i Aversi og Testrup nogle gårde afbryde og udvidede derved mar
kerne, og han lod opføre en grundmuret hovedbygning.
Knuth var, efter hvad der siges, gennem mange år forlovet med en
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datter af grev Christian Christoffer Holck og Sophie Ulfeldt, Hilleborg komtesse Holck, men han giftede sig aldrig med hende, hvad
grunden så har været. Hun gik ugift i sin grav 1724 og blev begravet
ved Knuths side i Bråby kirke. Han havde da været død i 25 år;
en dag, 13. januar 1699, fandt man ham død i hans seng, efter at han
aftenen i forvejen, som sædvanlig, havde holdt kongen med selskab.
Han efterlod sig altså ikke livsarvinger, men vel andre arvinger, som
ved skøde af 31. juli 1699 solgte den store ejendom, omfattende Gisselfeld og Assendrup med tilhørende gods, for 85.000 rdl. til Christian
V’s naturlige søn med Sophie Amalie Moth, grev Christian Gylden
løve, fra hvem det gik over til hans efterkommere, greverne af Danneskiold-Samsøe.
I de følgende godt to hundrede år har Assendrup historie fælles
med Gisselfeld, indtil Christian Frederik greve Danneskiold-Samsøe
1909 solgte den for ca. 200.000 kr. som fri ejendom til forpagter L.
F. M.Thye fra Ulriksdal, der fire år senere solgte den for 325.000 kr.
til forpagter Chr. H. Lemvigh. Fra 1. maj 1939 til sin død i december
1963 var fru Betty Petersen-Hinrichsen ejer af Assendrup.
Den grundmurede hovedbygning, bestående af et fremspringende,
ældre midtparti og to sidefløje, der skal være opført 1696, blev om
bygget 1878. Den brændte 1919 og blev genopført 1919 - 20. Gårdens
nuværende jordtilliggende er 380 tdr. Id.
L. F. LA CO UR
EJERE

BYGNINGER

1407 Niels Andersen Hak
Hartvig Krummedige
1533 Eske Bille
Ejler Krafse
1627 Ch. Gjøe
1657 Axel Juul
1664 Hans Wandal
1679 Philip Fleischer
1681 A. L. Knuth
1696 Grundmuret bygning

1699 Christian Gyldenløve
1720 Fr. Chr. Danneskiold-Samsøe
1878 Nuværende hovedbygning
opført i et stokværk
1919 Genopført efter brand

1909-39 Forskellige ejere
1939 Betty Petersen-Hinrichsen

Hovedbygningen set fra nord (fot. Nationalmuseet).

Tybjerggaard
Tybjerg sogn, Tybjerg herred, Præstø amt
Højt på en bakketop, umiddelbart vest for Tybjerg kirke, ligger
Tybjerggaards gule hovedbygning med terrænet stærkt faldende til
alle sider. En gammel lindealle med brolægning fører fra øst forbi
avlsgården, som ligger helt isoleret, hen til det smukke trefløjede hus,
der åbner sig mod nord. Man har heroppefra en storartet udsigt ud
over et bakket, skovrigt landskab.
Tybjerggaard er en af landets ældste storgårde ; dens tidligst kendte
ejer er Jens Sjællandsfar, nævnt 1291. Hans datter Margrete fik går
den som medgift ved sit giftermål med Henrik Albertsen Eberstein
(død før 1322) og boede endnu her 1327. Deres datter Cecilie ægtede
sit søskendebarn Peder Ludvigsen Eberstein til Hald, som sidste gang
skrev sig til Tybjerg 1374. Kort herefter kom gården i slægten Basse’s
eje. Peder Basse, der som rigsråd underskrev Kalmarunionen 1397,
var ejer af den 1382, og efter ham broderen Tyge til Hverringe, der
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var gift med Cecilie Grubbe til Gunderslevholm. Tyge Basse levede
endnu 1408.
Hans søn Sten Tygesen Basse arvede Tybjerggaard ; som stor gods
samler erhvervede han bl. a. Søholm, Lykkesholm og Skullerupholm.
I 1406 nævnes han som lensmand på Elmelunde på Møn, 1430 som
ridder. Hans eneste søn døde ung, og hr. Sten tilskødede da 1446 alt
sit købe- og pantegods til hr. Torben Bille. Selv døde han to år efter
som slægtens sidste mand; hans våben, et stort vildbassehoved, fin
des som kalkmaleri på triumfvæggen i Tybjerg kirke. Søsteren Sophie,
der havde part i Tybjerggaard og som ejede Hverringe, var gift med
Peder Olufsen af slægten Godov til Bramsløkke. Af deres to sønner
nævnes Oluf til Lystrup og Bramsløkke som ejer af Tybjerggaard
1459. Den anden søn Anders, der medbeseglede opsigelsesbrevet til
Erik af Pommern, har rimeligvis haft part i gården. Sidstnævntes søn
med Maren Lunge, Sten Andersen (død ca. 1485) var dernæst ejer her.
Ved hans død blev søsteren Cecilie hans arving. Hun havde i sit ægte
skab med hr. Poul Henriksen en datter Margrete, til hvem hun testa
menterede sit gods. Denne indgik 1496 ægteskab med Jacob Andersen
Bjørn (død 1525), hvorved der sattes punktum for de mange og ind
viklede ejerforhold og parthavernes indbyrdes stridigheder. Datteren
Dorte ægtede Oluf Glob (død 1558) til Vellumgaard og styrede Ty
bjerggaard som enke til sin død ca. 1578. Hun havde ingen børn og
overdrog derfor godset til en yngre slægtning Bjørn Kaas (død 1581),
hvis søn Gabriel (død 1610) atter arvede gården efter ham. En byg
ningssten, som findes indmuret i østfløjens kælder, viser rester af et
skjold samt initialerne J. B. og årstallet 1566. Hvem denne J. B.
(Bjørn?), som i fru Dortes ejertid har bygget på Tybjerggaard, egentlig
er, vides ikke, ej heller af hvad art dette byggearbejde har været.
Stenen blev fundet i fire stykker og i 1782 indsat på sin nuværende
plads i en tilmuret dør, bag hvilken ifølge traditionen træhesten og
de andre strafferedskaber skal være gemt.
Gabriel Kaas mageskiftede i 1596 Tybjerggaard med Frederik
Quitzow (død 1624) til Sandager og Quitzowsholm for hans hustru
Pernille Ruds gård Torsø i Skåne. De ny ejeres ægteskab var barn
løst, og gården gik over til fru Pernilles søsterdatter Pernille Banner,
gift med Eske Krafse (død 1627) til Assendrup. I koret i Aversi kirke
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findes dette ægtepars ligsten, der viser dem i legemsstørrelse, han i
rustning, den trivelige fru Pernille i enkedragt og desuden sønnen, den
unge junker Ejler, død i Paris 1618. Deres våbener pryder tillige kir
kens prædikestol. Fru Pernille døde 1655, hvorpå gården tilfaldt hen
des brodersønner, af hvilke Erik Banner (1618 - 87) snart udkøbte sine
brødre. Han var i 1661 hofmarskal hos kronprinsen, underskrev
samme år suverænitetstraktaten og nævnes som en meget human
godsejer, der efter svenskekrigen søgte at lette bøndernes kår ved at
give dem store friheder. I 1672 skødede han gård og gods til Ulrik
Frederik Gyldenløve, som imidlertid ikke betalte nogen købesum,
men hvert år udredte en afgift. Sidstnævnte overlod 1676 ejendommen
til den kendte overrentemester Peter Brandt, der dog allerede efter et
års forløb måtte overdrage den til kronen for skatterestance. Kong
Christian V skænkede 1678 godset til sin yndling og højt betroede
mand, den senere overkammerjunker Adam Levin Knuth (1648 -99),
der selv tillige erhvervede Assendrup. Tybjerggaards hovedgårdstakst
var da på 106 tdr. htk. foruden bøndergods. Ved overleveringen fik
den rettigheder som adelig sædegård. Knuth beholdt ikke gården
længe, bøndergodsets tilstand var så slet, at han fik fritaget 150 tdr.
for skat, og 1689 solgte han sin gave til giveren, som selv fastsatte
købesummen; i stedet for købte han nu Gisselfeld.
Kongen overlod samme år godset til Margrete Wilders, enke efter
hans afdøde leverandør Frederik Werdelmann (død 1688), som afdrag
på hendes fordring. Werdelmann havde siden 1661 været leverandør
til hoffet af klæde, liberier, linned, vin og korn, og det var ikke småsummer, han i årenes løb kunne kræve afregning for af den konge
lige kasse. Af private rigmænd var han blevet snydt og franarret
penge, og enken førte i lang tid proces med rentemester Henrik
Müllers arvinger; hun tabte dog sagen ved højesteret. Mere held
havde hun med sine krav om betaling for leverancerne til kongen.
Ved sin mands død fik hun skøde på kongetienden af 376 tdr. htk. i
Jylland, svarende til 18.825 rdl., og året efter søgte hun om skøde på
Tybjerggaard, hvilken hun som omtalt fik, tilmed fritaget for skat.
Ved matrikuleringen 1688 blev hovedgårdstaksten nedsat fra 106 til
70 tdr. ager og eng. I hendes ejertid blev en ny østfløj opført i borg
gården, som afløser af det senmiddelalderlige stenhus, og hendes for249
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Tybjerggaard set fra syd 1732. Farvelagt tegning der er indklæbet i Moritz’ stam
bog (Det kgl. Bibliotek).

bogstaver samt årstallet 1698 blev sat i muren. Disse er senere for
svundet ved ombygning. Over en kamin i den ny fløj lod hun opsætte
et allegorisk maleri, forestillende en død løve, der hånedes af forskel
lige dyr. I et træ sad en ugle med en seddel, hvorpå følgende ind
skrift var at læse:
JA DET ER INGEN KUNST EN DØD MAND AT VANÆRE,
MENS HAN VAR LEVENDE DU LOD VEL HANNEM VÆRE.

Løven symboliserede selvsagt Frederik Werdelmann, der døde,
medens hans fjender triumferede. Den alterkalk, der endnu benyttes
i kirken, er en gave fra Margrete Wilders, der døde 1708, efter at
have indsat sin søsterdatter Anne Margrete Heinen som arving. Hun
var en kort tid gift med Willum Braem, som døde i fremmed krigs
tjeneste 1709 ; tre år efter giftede hun sig igen med oberstløjtnant G.
Fr. Lepel (død 1735). Efter hendes død oprettede han Tybjerg hospi
tal 1724 for halte, blinde og krøblinge i sognet, og samme år solgte
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han godset, som da var på 73^ tdr. hovedgårdstakst med i alt 338
tdr. bøndergods, for 26.000 rdl. til major Frederik v. d. Maase (død
1728). Den ny ejer, hvis borgerlige navn var Masius, var i 1712 blevet
adlet og ejede foruden Tybjerggaard tillige Førslev. Hans hustru
Conradine Sophie, datter af gehejmearkivaren Frederik Rostgaard,
der er kendt for sin forfølgelse af Holberg i anledning af Peder Paars,
overtog ved sin mands død 1728 Tybjerggaard, og samme år blev
Oluf Bruun, hendes senere mand, huslærer her. Stedet blev i de føl
gende år skueplads for deres kærlighedshistorie, som var det køben
havnske selskabslivs chronique scandaleuse. Trods familien Rostgaards
heftige modstand blev de 1735 gift, og Conradine Sophie Rostgaard
solgte Tybjerggaard. En farvelagt tegning i det kongelige bibliotek,
dateret 7. oktober 1732 viser os gårdkomplekset på den tid. Borg
gården var et vinkelhus med hovedfløj (den nuværende østfløj) vendt
ind imod en trefløjet ladegård med brolagt gårdsplads. Hovedfløjen,
efter al rimelighed den af Margrete Wilders i 1698 opførte bygning,
der ligesom tegningens øvrige detailler er perspektivisk umulig, har
otte fag i én etage med forhøjet midtparti på fire fag og derover fronton. Sydfløjen, ligeledes i én etage på otte fag, har en tofags gavlkvist.
Tegningen er især interessant derved, at den viser os det daværende
haveanlæg med terrasser, trapper i midtaksen, broderiparterrer, spring
vand, bassiner og symmetrisk anlagte alleer.
Gård og gods købtes 1735 af major Peter West, en kendt og dygtig
landmand, der foretog omfattende forbedringer og hertil lånte store
summer, således i årene 1751 - 52 i alt 39.000 rdl., som han redelig
tilbagebetalte. Han opførte en stald til 200 køer, indrettet med vand
render, således at man ikke om vinteren behøvede at vande kreatu
rerne udendørs; det var noget nyt og enestående, som vakte stor op
sigt. Desuden afskaffedes det gamle trevangsbrug, og jorden inddeltes
i 6 marker. 1743 -48 ejede han også Nørager. I en indberetning fra
1758 omtales Tybjerggaards bygninger; i borggaarden nævnes tre
teglhængte længer, én af brandmur, de to andre samt ladegårdens
huse af bindingsværk. I 1763 solgte West gården til justitsråd Tyge
Rothe (1731 - 95), som samme år lod den nuværende hovedbygning
opføre; han bibeholdt anlægsplanen, det sig mod nord åbnende triklinium ; sydfløjen af bindingsværk blev revet ned, og på dens plads
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rejstes det statelige rokokohus, som den dag i dag står så godt som
intakt. Vestfløjen blev stående, men forlængedes til den dobbelte
længde med en forpagterbolig og mejeribygning af bindingsværk;
østfløjen blev stærkt ombygget.
Hovedfløjen er en enetages bygning på 9 fag til gården, 15 til
haven, med forhøjet midtparti på tre fag på begge facader, kronet
med trekantgavl. Midtpartiet, der er opdelt ved ørelisener, har stik
buevinduer i nedre etage, i begge etager smykkes fagene af hvide
rammer med fortykkede hjørner. Etageadskillelsen markeres ved et
bredt, hvidt gesimsbånd. Frontonen, i hvis glug senere er anbragt et
ur, og som prydes med Tyge Rothes initialer, oplives yderligere ved to
lisener, skråt afskåret oventil. Havefacadens midtparti har samme
udsmykning; her er midtfaget i nedre stokværk havedør. Ligesom
på Lerchenborg er gårdfacaden sidebetonet, idet indgangsdørene er
anbragte til siden for midtpartiet, uden den traditionelle pragtportal,
der ellers plejer at være anbragt her. Svungne stentrapper fører op til

Middelalderlig kælder under østfløjen (fot. Bredo L. Grandjean).
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de gamle håndskårne døre, hvis stil viser en blanding af barokke re
miniscenser og rokoko.
Rumdispositionen er klar og militærisk: ni store værelser samt ve
stibule ordnet på to geledder. I husets midte findes den smukke tre
fags havestue og en tilsvarende stue til gården med to dekorative
grisaille-malede dørstykker. Havestuens pragtstykke er en norsk, to
etages jernovn med Frederik V’s portræt. Den er forsynet med 24
messingknopper, i vredet arbejde, samt rør, kasse, låger og dyreben af
messing. Væggene er opspændt lærred, inddelt i felter; vinduesvæg
gen er helt panelet med cirkelafhjørnede fyldinger svarende til dø
rene. Lofterne er glat gipsede og i senere tid forsynet med stuk
rosetter. Flere af husets andre værelser har smukke gamle jernovne.
Fra vestibulen fører en bred trappe op til den øvre etage, som mod
øst optages af en rummelig loftsgang med småkamre til siderne. I
husets midte findes to store værelser. Under hele bygningen findes
kælder, hvis gulv er belagt med Ølandsfliser. I østfløjen indrettedes
1763 tre store panelede og betrukne værelser. En taksation fra 1770
nævner følgende bygninger på avlsgården: En hestestald, et kornhus
med kælder, en kornlade, tre fæhuse, alle opført af bindingsværk, dels
stråtækt, dels teglhængt. Den velbevarede kælder i borggårdens øst
fløj stammer fra det 15. århundrede. En trappe på 10 gamle egetrin
fører derned fra korridoren i fløjen; oprindelig har kælderhalsen
sikkert vendt ud til selve gården. Ved trappens fod fører en fladbuet
lav indgang ind til rummene, hvis gulvplan ligger tre meter under
jordoverfladen, det forreste med en oprindelig fritstående midtpille,
4 krydshvælv samt dybe sparenicher i muren, det bageste med to
hvælv. Skillemuren på godt en meters tykkelse har en fladbuet åbning
med rester af dørhængsler. Det forreste rum er ved en gammel bin
dingsværksmur med gittervindue og rester af dør delt på langs i to
lige store halvdele. I det bageste rum findes rester af en lignende
skillevæg. Gulvet her er kampesten, dækket med et jordlag. Murene
er af munkesten i munkeskifte, fundamentet kampesten. Gjordbuerne
er spidse og ligesom hvælvingskapperne overkalkede. Sparenicherne,
der sidder i forskellig højde, er oventil fladbuede; nogle af dem har
lyskanaler, i andre er disse tilmurede.
Tyge Rothe, der i 1761 blev gift med en rigmandsdatter, Karen
253

PRÆSTØ AMT

Bjørn, havde i to år været professor extraordinarius og lærer for den
seksårige arveprins Frederik. En tid var han kommitteret i general
toldkammeret, og blev dernæst af Struensee udnævnt til deputeret i
det nyoprettede finanskollegium med hele landbovæsenet under sig.
Ved Struensees fald forvistes han af regeringen til Segeberg, hvor han
et års tid var amtmand. Han var en interesseret og dygtig godsejer og
er kendt for sine mange skrifter om landbosagen. Under ham påbe
gyndtes bøndernes udskiftning af fællesskabet, tilendebragt 1792. Der
blev også foretaget mange forbedringer på godset: Stengærder sat,
grøfter gravet og skel beplantet med pil, tjørn og hassel. I 1792 solgte
han Tybjerggaard til sønnen, den senere gehejmekonferensråd An
dreas Bjørn Rothe (1762 - 1840), som efter faderens død atter solgte
den til dr. med. T. Bræstrup, (1756- 1814). Denne kunne imidlertid
ikke til tiden udrede købesummen og overdrog derfor gården til sin
kautionist, regimentskvartermester Henrik Gregorius Lund (1749 1813), som dernæst var ejer i tre år, hvorpå han solgte godset til den
senere stiftamtmand over Sjælland Christoffer S. Bülow (1770 - 1830),
der ejede Gyldenholm og senere Nordfeld. Tybjerggaards areal ud
gjorde da 518 tdr. agerland, 94 tdr. eng, 276 tdr. skov, bøndergodset
50 gårde og 71 huse med tilsammen ca. 279 tdr. Bülow opførte 1802
et særdeles praktisk og helt moderne system af bygninger på avls
gården: en 96 alen lang kombineret heste- og kostald og parallelt med
denne en lade af samme længde, begge af bindingsværk; imellem de
to huse anbragtes en tærskemaskine. Der anlagdes en lysthave i en
gelsk smag i forbindelse med en lille skov, hovedsagelig af ask og elm.
Den følgende ejer, major Jacob Neergaard (1778 - 1833), købte
godset 1804. Ved hans død overtog enken Sophie Magdalene f.
Dinesen, gården ; to år efter giftede hun sig med den senere general
løjtnant, kammerherre P. Fr. Steinmann (1782- 1854), hvis slægt ste
det tilhørte til 1952. Som enke for anden gang stod hun for styret
til sin død 1866. Hun var stærkt interesseret i gårdens historie, og det
skal være hende, som på Orestenen i skoven har ladet indhugge alle
ejernes navne og tiltrædelsesår, en række som siden er blevet suppleret.
Generalløjtnant Steinmanns søn generalløjtnant P.Fr. Steinmann (1812
- 94), gift med komtesse Anna Elisabeth Johanne Schulin, overtog
gården ved stifmoderens død. Han havde gjort en glimrende karriere
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og gjorde i 1848 tjeneste som major og stabschef ved højre flanke
korps ; året efter blev han stabschef hos general Rye. Ved den fjendt
lige indmarch i januar 1864 ledede han som divisionsgeneral røm
ningen af Lauenburg og Holsten uden kamp, og besatte centrum af
Dannevirkestillingen. Her dækkede han tilbagetoget og blev alvorligt
såret ved Sankelmark. I juli udnævntes han til overgeneral, en kom
mando, som atter ophævedes i november 1864, 1874 indtrådte han
som krigsminister i ministeriet Fonnesbech. Sin fritid tilbragte han på
Tybjerggaard, i hvis drift han var levende interesseret. Han opførte
flere nye avlsbygninger og lod i 1872 hovedbygningen restaurere;
herom minder hans initialer og årstallet i frontonen mod gården. Den
gamle vestfløj af bindingsværk blev revet ned og genopført i grund
mur i samme længde som østfløjen. Denne blev helt ombygget ind
vendig og indrettet til gæsteværelser og godskontorer langs en korridor,
som ved en trappe forbindes med vestibulen i hovedfløjen.
Hans søn oberstløjtnant, kammerherre P. Fr. Steinmann (18441910) overtog gården ved faderens død, men bortforpagtede i 1905
avslgården. Denne er siden da vokset betydeligt; efter en brand i
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begyndelsen af århundredet opførtes nye, moderne længer af grund
mur. Efter oberstløjtnantens død overgik gården til »Det Steinmannske
Legat«, der i 1957 solgte den til Herlufsholm skole og gods; ved
handelen måtte 300 tdr. Id. afstås til udstykning. Det nuværende til
liggende er 560 tdr. ager, 300 tdr. skov og 7 tdr. have. I årene 1958 60 er der foretaget en omfattende restaurering af avlsgårdens byg
ninger under medvirken af B. Bahne Kruse og i 1963 - 64 af hoved
bygningen, ved arkitekterne H. H. Engqvist og K. Rønnow; endelig
er haven i 1964 rettet op og delvis omlagt.
BREDO L. GRAND]EAN
EJERE

1291 Jens Sjællandsfar
1374 Peder Ludvigsen Eberstein
1382 Peder Basse
1459 Oluf Pedersen Godov
1469-1655 Forskellige ejere
1655 Erik Banner
1672 Ulrik Fr. Gyldenløve
1678 Kronen
1678 Adam L. Knuth
1689-1724 Forskellige ejere
1724 Fr. v. d. Maase
1735 Peder West
1763 Tyge Rothe

1795 -1804 Forskellige ejere
1804 Jacob Neergaard
1835 P. Fr. Steinmann
Det Steinmannske Legat
1957 Herlufsholm skole og gods

BYGNINGER

Senmiddelalderlig kælder
bevaret

1698 Hovedbygning rejst over den
gamle kælder i østfløjen. Lade
gård af bindingsværk
1763 Nuværende hovedbygning
opført
1872 Hovedbygning restaureret

1958-64 Hovedbygning og avlsgård
restaureret

Hovedbygningen set fra gården (fot. Th. Andresen).

Sørup
Vetterslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Sørup, der er en af vore ældste hovedgårde, ligger 6 km syd for Ring
sted i en frugtbar, smilende, men næsten skovløs egn, 2 km øst for
Vetterslev ved Næstved landevej. Sørups skov, Råen, ligger på skrå
ningen ned mod Susåen, halvt dækket af et højdedrag. En tidligere,
lille højtliggende sø, der længst er blevet til ager og eng, afgav et
naturligt anlægssted for gården. I den østlige ende af søen lå borgen
med sin træbro ind til kysten. Den var sandsynligvis bygget i det 13.
århundrede i nærheden af datidens landevej, den sejlbare Suså, som
skiller Ringsted og Tybjerg herreder. Nær åen ligger også Sandbygaard, og i lang tid sad ejere af slægten Sparre på begge godser. Så
ledes ejedes Sandbygaard fra ca. 1300 til o. 1600 af samme slægt,
hvorefter den fra 1684 blev forenet med Sørup, og på Bringstrup
hovedgård sad fra ca. 1400 til 1466 Torbern Sparre og rigskansler
Jens Torbernsen Sparre.
17 DSH 4
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Sørup blev oprettet af bondebyen Siøthorp, og den første kendte
ejer var væbneren Jacob Nielsen, der i breve fra 1381 til 1388 om
tales som ejer af Siøthorp. Han førte i sit skjold tre blade med spid
serne vendt imod midten. 1398 nævnes Peder Jensen (Sparre), men
allerede samme år Torbern Pedersen af Sørup og i 1419 Karl Nielsen
(Gris). Allerede seks år efter, i 1425, sad imidlertid Jacob (Jep) Jensen
som herre på Siøthorp, en søn af Jens Pedersen til Keldstrup hoved
gård i Stillinge. Deres slægt førte i skjoldet to liggende murankere.
I 1453 var Siøthorp gået i arv til Jep Jensens sønner, Jens og Per
Ibsen (Jepsen), men året forinden skrev Okæ (Aage) Pariis sig til
Siøthorp. Hans våben var to hængende ørnevinger, og hjelmsmykket
forestillede en skansekurv med tre knipper hejrefjer. Han optrådte i
1452 som vidne ved Ringsted herredsting. 1484 var sønnen Jørgen
Aagesøn Pariis herre til Bringstrup hovedgård, så det ligger nært at
tænke sig et slægtskab med Torbern Sparre. I 1456 skiftede Sørup
påny ejer, men denne gang for at blive i samme slægt i henved 200 år.
På Vetterslev hovedgård sad da væbneren Jens Andersen Basse,
hvis våben var to røde vesselhorn (bøffelhorn) i blåt felt, og på hjel
men skjoldmærket gentaget. Hans søn, Christoffer Jensen Basse, skrev
sig nævnte år som herre til Siøthorp, der nu blev slægtens hovedsæde,
idet Vetterslev hovedgård lagdes herunder.
Bassernes våben er ellers et vildsvinehoved, men disse Basser havde
antaget Dyre’rnes våben, efter at en jomfru Dyre var blevet gift ind
i familien. Et sådant våbenskifte var ikke ualmindeligt. Det mærkelige
er kun, at den jomfru Dyre, som blev gift med en Basse, ikke var en
Dyre, men af Godow-slægten. Denne har formodentlig fundet det
ældre danske navn finere. Disse Basser beholdt Sørup i fem slægtled.
Christoffer Basses søn, Basse Christoffersen, som var landsdommer i
Sjælland, efterfulgtes af sønnerne Christoffer Basse og Erik Basse.
Erik Basse, der døde efter 1582, var gift med Anne Pedersdatter
Størle. De fik i 1556 sønnen Peder Basse, som i 1584 ægtede Sophie
Nielsdatter Parsberg fra Sandbygaard. Han havde fra 1598 adskillige
forleninger i Norge og Danmark, deltog i Kalmarkrigen som ritmester
ved den sjællandske fane og endte som lensmand over Tranekær og
Jungshoved. Hans sønner blev ikke gamle, så han døde som den sid
ste mand af slægten i 1639.
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Sammen med sine andre hverv fik han også tid til at passe sit gods.
I lighed med tidens andre store jordbrugere søgte han øjensynligt at
gå over til en mere intensiv drift for rigtigt at kunne udnytte de store
priser på agerbrugsprodukter. Han fik således efter ansøgning til Chri
stian IV lov til at nedbryde resten af Sørup by.
Godset gik nu i arv til kvindelinien og opdeltes efter tidens skik.
Man manglede jo rede penge til arveskifter. I 1642 tænkte Christian
IV på at købe det til sin uægte datter, Elisabeth Gyldenløve, men det
blev ikke til noget, og godset blev først delvis samlet igen af Køn
Jochum Grabow (1594- 1667) og Anne Steensen (1593 - 1679).
Anne Steensen havde arvet en del af Sørup som datter af Hans
Steensen (1559 - 94) og Margrethe Basse (1552 - 1611). Hendes mand,
der skrev sig til Watke og døde på Sørup i 1667, var befalingsmand
på Borreby. I sit våben førte han en halv stående løve over en skak
tavlet bjælke, på hjelmen tre strudsfjer. Grabow var en af de skibs
chefer, som efter slaget på Kolberger Heide skulle passe på de i
Kieler Fjord indeklemte svenskere — og lod dem undslippe. Senere
faldt han i svensk fangenskab. I 1657 blev han atter indkaldt til
tjeneste og var en kort tid eskadrechef på flåden under Henrik
Hovedbygningen set fra øst 1862. Efter Richardt og Secher.

17*
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Bjelkes overkommando. Ved siden af Sørup ejede han også Ottestrup
gods. Han blev begravet i Vetterslev kirke, hvor gravpladen over
ham endnu er bevaret.
Efter Grabows død solgte Anne 1672 sin del af godset, ca. 70 tdr.
htk., til ceremonimester Bolle Luxdorph (1643 -98). Denne købte
resten af det splittede gods, 53 tdr. htk., af Søren Mathiesen, borger
i København, som antagelig har gjort en god spekulation.
1684 erhvervede Luxdorph Sandbygaard og året efter den gamle
hovedgård Rosengaard forhen Querkby, endvidere købte han Bispegaarden i Holstebro og ejede en gård i København. Hans store rig
dom satte ham i stand til at være godgørende. Selv student fra
Herlufsholm testamenterede han to fripladser til skolen, hvor hans
fader, Christen Bollesen fra Løgstrup i Nørlyng herred havde været
økonom. Udgået fra dette jævne milieu havde han haft en ikke ganske
almindelig skæbne. Efter i fire år at have været ansat hos envoyé de
Petken i England, Holland og Frankrig, blev han 1669 sekretær i
Danske Kancelli og sluttede sig til Griffenfeld. Det var måske ved
dennes bistand, at han 1671 blev udnævnt til ordenssekretær og 1672
til ceremonimester. Men hans karriere fortsattes også efter velynde
rens fald. I 1679 fik han adelsbrev og i 1684 udnævnelse til etatsråd.
Da han i 1690 kom i unåde hos Christian V og blev afskediget, skyld
tes det forskellige årsager, blandt andet var majestæten misfornøjet
med, at Luxdorph i sit referat i sagen om sin ven Thomas Kingos
salmebog havde givet Kingos privilegium videre rammer end af kon
gen approberet. Samtidig med afskedigelsen blev han forvist til sine
godser. Ulrik Fr. Gyldenløve hjalp ham imidlertid til at gøre afbigt
hos kongen, som allerede i 1691 sendte ham som envoyé til Stock
holm, hvor han var omtrent til sin død.
Han var gift to gange og begge gange med berømte mænds døtre.
Hans første hustru var Jytte Bering, en datter af Vitus Bering til
Skabersjø, den anden var Frederikke Adeler, datter af Cort Adeler.
Han testamenterede Sørup med gods, Adamshøj, Rosengaard,
Knuthslund m. v. til sin svigersøn Adam Christopher Knuth, der til
lige ejede Aamark, Havelykke, Saabygaard og Meltz. Knuth, der
døde i 1736, oprettede i 1720 Sørup hospital for otte fattige på godset.
Fra 1714 havde han været greve af Knuthenborg, og medens hans
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ældste søn arvede dette, fik hans anden hustru, Ida Margrethe Reventlow, i 1743 oprettet baroniet Christiansdal for den næstældste og
baroniet Conradsborg for den yngste, Conrad Ditlev friherre Knuth.
Dette sidste bestod af Sørup, Rosendal, Sandbygaard, der indtil 1738
hørte til Knuthenborg, og Vetterslev, Høm, Sigersted, Vigersted,
Kværkeby, Sandby og Bringstrup kirker, samt over 800 tdr. htk.
bøndergods, i alt 1176 tdr. htk.
Baroniet blev i 1796 erstattet med et fideikommis, Sørup fik sit
gamle navn igen og blev ved auktion 1797 købt af Jens Dahl for
69.000 rdl. Godset omfattede da: hovedgården, 50^ tdr. fri htk., 4
tdr. htk. skovskyld (Raaen), 11 tdr. htk. mølleskyld (Englerup og
Hauge vandmøller). Det var nok så småt med driften: der regnedes
med 380 tdr. Id. ager og 54 tdr. Id. eng og mose, men hidtil havde kun
140 tdr. Id. været besåede, resten lå til græsning og slet, hvilket gav
ca. 400 læs hø. Besætningen bestod af 150 køer og 24 heste. Hoveriet
var afløst. Hovedbygningen, i tre fløje med to stokværk, var grund
muret og teglhængt, med de middelalderlige hvælvede kældre. Lade
gården var af mur og egebinding med stråtag. Godset omfattede:
Vetterslev, Sigersted og Høm kirker med 616 tdr. tiendeydende htk.
Endvidere Humleore skov i Vigersted sogn, på 650 tdr. Id. og med
»god jagt«. Bøndergodset var fordelt på 6 arvefæstede og udskiftede
gårdmænd og 66 husmænd med jord, samt møllerne, i alt ca. 131 tdr.
htk. Jordebogen udviste 1008 rdl. indtægt.
Efter at have bragt den forsømte ejendom i god drift solgte Dahl
Sørup i 1813 til justitsråd Heinrich Callisen (1784 - 1853), der var cand.
jur. Han havde 1810 slået sig på landbruget og købt Raadegaard.
Callisen beholdt, trods de dårlige tider, Sørup til 1828, da gården m.
v. blev købt af Thor Muus (1803 -80), søn af etatsråd Hans Muus.
Denne slægt stammer fra Musegaarden ved Seden, som Lars Muus
(1678 - 1748) ejede. Det fortælles, at Muus først efter købet opdagede,
at han havde fået Humleore skov med.
Ved faderens død 1881 arvede sønnen, ritmester W. H. Muus, der
havde været forpagter fra 1869, Sørup, og hans enke solgte ejendom
men i 1907 til greve Frederik Brockenhuus-Schack til Giesegaard for
565.000 kr. I 1914 overgik kirkegodset til selveje, og i 1918 blev
Sørup solgt til P. Madelung for 1.280.000 kr., og samme år overdrog
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denne gården til Justus Ulrich (forhen til Ravnstrup). Fem år efter
skødede Ulrich til godsejer W. Harrsen, hvorefter gården i 1949 blev
overtaget af AIS Sørup gods for 1.675.000 kr.
Hovedbygningen var i 1800-tallet 3-fløjet, i to stokværk. Efter en
brand blev den genopført i ét stokværk. Men i 1909 var den så for
falden, at grev Brockenhuus-Schack lod den nedrive til grunden, så
ledes også de hvælvede kældre, og bygge påny (ved arkitekt G. Tvede)
i ét stokværk med én, den nordre, sidefløj, hvortil i 1938 føjedes en
søndre sidefløj. Bygningen er i villastil, af røde sten, med frontispice
i taghøjde mod vest til haven. Øst for hovedbygningen ligger en
grundmuret forpagterbolig og mellem disse to bygninger den ældste
del af avlsgården, 3 sammenbyggede længer. Syd herfor byggedes i
1923 en kostald til 155 køer og efter en brand 1934 endnu en kostald
til 80 kreaturer. Laderne rummer 1500 læs, den ene er hejselade (ar
kitekt: Holtelov). Sørup har 705 tdr. Id. med 79 tdr. htk.
AAGE VALENTINER
EJERE

BYGNINGER

1381 Jacob Nielsen
1398 Peder Jensen (Sparre)
1398 Torbern Pedersen
1419 Karl Nielsen (Gris)
1425 Jep Jensen
1456 Ch. Jensen Basse
1650erne Køn Jochum Grabow
1672 Bolle Luxdorph
1713 A.Ch. Knuth

1797
1813
1828
1907
1918
1918
1923
1949

Jens Dahl
H. Callisen
Thor Muus
Frederik Brockenhuus-Schack
P. Madelung
Justus Ulrich
W. Harrsen
A/S Sørup

1743 Del af baroniet Conradsborg
1796 Atter kaldt Sørup
Trefløjet hovedbygning i to
stokværk

1909 Ombygget i et stokværk med
én sidefløj ved G. Tvede
1938 En sidefløj tilføjet

Hovedbygningen set fra vest (fot. Niels Elswing).

Eskildstrup
Sneslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt

I henved 200 år var Eskildstrup og Skaveslægten fast forbundet med
hinanden, indtil den sidste mand af den urgamle danske adelsæt blev lagt
i graven og velsagtens hans skjold med ham, som man plejede. Alle
rede Valdemars Jordebog fra 1231 har en bærer af navnet, også i et
Eskildstrup, dog ikke herregården, men en landsby på Falster, og man
kan ikke bringe de senere Skave’r i forbindelse med ham. Men godt
et hundrede år senere levede Johannes, på dansk Jens eller Jon Skave,
hvis søn Jakob Skave var den første af slægten, på Eskildstrup gård.
De allerførste besiddere kender man kun navnene på, Oluf Nielsen,
Niels Jensen Hvidding 1334, Niels Olsen 1363, og 1382 Oluf Grubbe,
der også havde Bregentved. Rigtig sammenhæng i ejerlisten bliver
der først med Skave’rne, hvis gamle stamsæde ellers skal have været
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Simmendrup i nabosognet, og Jakob Jonsen Skave formodes at være
gift med Niels Hviddings datter Christine. Jens Skave fik Eskildstrup.
Han blev slået til ridder ved kroningen 1397 som siden hans søn Niels
Jensen Skave, der tillige blev rigsråd og landsdommer på Sjælland.
Også hans søn igen, Herluf Skave, havde juridiske interesser: år efter
Guds byrd 1470 da lod Herluf Nielsen, som kaldes Skave, i Eskild
strup skrive denne bog, står der i et af de gamle håndskrifter med
den sjællandske og jyske lov. Både Herluf Skave og andre efter ham
har skrevet forskellige notitser af privat natur i bogen, oplysninger
om familiens fødsels- og dødsdage, samt enkelte af almen interesse.
Som broder til den stridbare Roskildebisp Niels Skave blev han, efter
at have været kgl. høvedsmand på Skjoldenæs, bispelig lensmand på
Dragsholm. Endnu han lod sig som sine forfædre, herregårdsfolk på
Eskildstrup, begrave i Ringsted kloster, mens Niels Skaves gravskjold,
som det eneste fra datiden bevarede danske skjold, hænger i Roskilde
domkirke. Hans søn, Mourids Skave, var også biskoppelig lensmand på
Halsnæs, men senere kgl. lensmand i Unionstiden, på Orebro Slot, så
kort ganske vist, at det siden blev et ordsprog: Så længe som Mourids
Skave havde Orebro!
Eskildstrup lå i ældre tid ikke så fornemt isoleret som siden. I be
gyndelsen af det 16. århundrede var der otte gårdsæder for Mourids’
port, som man sagde. Og endnu ved matrikuleringen 1661 -62 tales
der om Eskildstrup hovedgård med underliggende gårdsæder og gade
huse i Eskildstrup by. Fra Mourids Skaves tid stammer også den
første oversigt over gårdens tilliggende jordegods, inden for Ringsted
herreds grænse. Det lå pænt samlet, i selve Sneslev sogn dog ikke andet
end hovedgården og gårdsæderne. Dertil kom i Førslev 10 gårde for
uden 2 øde og endda 1 øde gårdsæde, i Simmendrup 3 og 1 øde, i
Ørslev 5 og 1 gårdsæde, i Kagstrup 5, Broby 1, Terslev 2, Bjernede 2
og Klippede 1. Ialt således 31 gårde samt et par gårdsæder.
Herluf Skave var som oldefaderen sjællandsk landsdommer og som
sådan mere virksom i statens tjeneste end sine nærmeste forfædre,
tillige en velsitueret mand, der kunne yde kronen flere lån mod pant
i forskellige lensgodser, således Selsø i Horns herred, samt Stegehus
med Møn. Men hans offentlige hverv førte ham også længere fra
hans sjællandske herresæde. Under Syvårskrigen sendtes han med en

264

ESKILDSTRUP

Eskildstrup set fra sydøst 1861. Efter Richardt og Secher.

undsætningsstyrke til Trondhjem, hvor indbyggerne allerede havde
hyldet kong Erik XIV. Herluf Skave blev deroppe i fire vanskelige
år og måtte tilbageslå et nyt svensk anfald, inden han vendte hjem og
satte sig i sit sjællandske dommersæde. I sine sidste år blev han tillige
forstander for Herlufsholm. Han døde 1583 som slægtens sidste mand.
Herluf Skaves tre sønner med Anne Brahe var død i deres unge
alder, og datteren Birgitte Skave arvede Eskildstrup, som moderen
dog vist besad til sin død 1590. Da var datteren længst enke, efter
Niels Krabbe til Vegeholm i Skåne, død 1584, og hun sad som enke
i 50 år som opdrager for sine børnebørn. Blandt dem var Henrik
Holck, den senere rigsgreve og kejserlige feltmarskal, som var søn af
Ditlev Holck og fru Birgittes datter Margrete Krabbe. Ditlev Holck
skrev sig allerede i svigermoderens tid til Eskildstrup. Efter et liv
tilbragt som lensmand boede han de sidste tre år af sit liv mest hos
en svigerdatter på det fynske Ravnholt, mens hustruen opholdt sig
på Eskildstrup hos moderen, og trods det, de efter vidnesbyrdet i
hans ligprædiken havde levet lykkeligt sammen i 38 år, umagede hun
sig ikke derover for at besøge ham i hans sidste sygdom.
Fru Birgitte Skave døde 80 år gammel på Eskildstrup, hvor hun
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Dagligstue før forpagter Johs. Krarups fraflytning i 1964 (fot. Th. Andresen).

selv havde ladet bygge en ny hovedbygning, som man i øvrigt ikke
ved noget nærmere om, bortset fra indskriften: Anno 1600 lod ærlig
og velbyrdige frue, fru Birgitte Skave, salig Niels Krabbes til Vegeholm, dette hus bygge på Eskildstrup. En del år efter moderens død
solgte datteren i 1647 gård og gods til Niels Parsberg, som atter i 1664
afhændede til Otto Rantzau til Bollerup i Skåne, der 1671 blev greve.
Allerede 1669 havde han dog givet sin »højærede hjertekære Moder«
Ide Skeel skøde på Eskildstrup. Hendes søn Henrik Rantzau må vist
have regnet med at skulle overtage godset, for i 1672 tilmageskiftede
han sig både Sneslev, Førslev, Ørslev og Terslev kirker fra kronen,
men det blev hans halvsøster Margrete Rantzau, som 1688 overdrog
den til sin søn »velbestalter Kaptajn ved Dragonerne« Frederik Thott,
herre til det skånske Skabersø, som mormoderen havde skænket ham
i faddergave. Godsmassen var, som ved matrikuleringen 1661 -62,
noget mindre end i 1520 og lå kun delvis i de samme landsbyer. Men
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efter den nyere lovgivnings krav om mindst 200 tdr. htk. bøndergods
til en fri sædegård var Eskildstrup ikke komplet. Hovedgården be
skattedes som »andet Bøndergods, som dog har vaaren en gammel
Sædegaard over 200 Aar, og nydt hendes Frihed lige ved andre Sædegaarder, som man ud af gamle Skøder og Breve kunde fornemme«.
Frederik Thotts enke, Sophie Hedevig Sehested, der boede på sit
skånske herresæde Skabersø, da krigen brød ud 1709, blev regnet for
svensk undersåt. Eskildstrup blev derfor omgående inddraget under
kronen, for sammen med den ligeledes beslaglagte Gammel Køgegaard at blive administreret af ridefogden på denne.
Frederik Thotts og Sophie Sehesteds søn Jørgen Thott var i dansk
militærtjeneste på samme tid, som moderens gods var beslaglagt, og
det lykkedes kun hans onkel, admiralen Christen Thomesen Sehe
sted ved et bønskrift til kongen, at få bevilget ham — 100 rdl. af de
420, som var den årlige forpagtningsafgift.
Jørgen Thott blev aldrig besidder, han døde 1714 i Rendsborg. Men
efter krigen faldt alt igen i den gamle gænge. På skiftet efter fru
Sophie i 1728 overdrog de andre søskende Eskildstrup gård og gods til
broderen Ove Thott. Tilliggendet var så nogenlunde det samme som
i 1688, hartkornet bare meget mindre, efter den ny matrikulering,
nemlig kun ca. 44 tdr. hovedgårdstakst og 151 tdr. htk. bøndergods.
Ove Thott slægtede i meget sin fader på, den ødsle oberst Ove Thott.
Oprindelig kvartermester i et skånsk regiment var han, ikke af ideelle
grunde, men fordi han havde kassemangel, siges der, stukket af til
Danmark, hvor han som broderen trådte ind i hæren, blev løjtnant
og fik først 1729 sin afsked, hvorefter han tog bolig på Eskildstrup.
I 1746 var han kommet så dybt i gæld, at han måtte gå fra godset.
Året efter gjorde han tjeneste i drabantgarden, indtil han døde næste
år igen, efterladende sin enke i håbløse kår. Hun var forresten ikke
nogen standsmæssig forbindelse, en »ladegårds-pige«, måske en for
pagterdatter, Else Kirstine Hjøring, som siden sad så dårligt i det, at
hun modtog almisser fra den kgl. Chatolkasse, første gang det impo
nerende beløb af 48 skilling, anden gang 6 rigsdaler.
Derefter fulgte i løbet af få år flere hurtigt skiftende ejere indtil
Johan Saaby overtog godset med 212 tdr. htk. bøndergods.
»Ladegaarden med tilliggende Huse var i god Stand, af ny opbyg-
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get nogen Tid foran, men den gamle Bygning, samt alle Husene i
Borgegaarden derimod saa saare slette, at Hr. Saaby maatte lade dem
allesammen bryde ned fra Grunden af og overalt af ny i en anden
langt herligere Stand og Bygning oprette«, og tillige blev der anlagt
»en meget sirlig og smuk Have med Kvarterer beprydet og mange
adskillige Slags Træer og Væxter«. Dette lovpriste bygværk var såmænd ikke andet end et af de sædvanlige trefløjede anlæg, egebin
dingsværk med murede tavl og tegltag. Hovedfløjen var på 28 fag,
68 alen lang med gennemgående kvist og en kælder sat af kampesten,
indrettet med sal i hele husets dybde, havestue og dagligstue samt

Rokoko
kakkelkamin,
nu i Allégade 6,
København,
og kommode
med fransk
ur reddet ved
Christiansborgs
brand 1794
og derefter
skænket til
biskop Balle
(fot.
Th. Andresen).
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nogle gæste- og pigekamre. En del af værelserne var forsynet med
paneler og væggene betrukket, dels med papir, dels med malet lærred,
ligesom der overalt var »engelske vinduer«. De to sidefløje var begge
på 10 fag, den nordre med mælkestue, ostekammer, bryggers og
bageovn, den søndre med værelser og »tvende beklædte lokummer«.
I haven var der et ottekantet lysthus, mens man i kvisten havde ind
sat den gamle sten med fru Birgittes navn fra år 1600. Henimod år
hundredets slutning lå mod øst den store lade på 39 fag med en ud
bygning, mod syd kostalden på 28 fag, mod nord både et vognskur
på 20 fag og en længe på 28 fag med staldplads for både heste og
kreaturer. Endelig var der nord for stuehuset uden for gården opført
en bygning på 16 fag, indrettet til mejeri, og ved dette en tilbygning
med et »kærneværk«. Hele herligheden takseredes da, i 1795, til
11.490 rdl. Ejer var da siden 1760 Jens Astrup, som dels havde øget
bøndergodset, dels indført adskillige forbedringer ved driften.
Gårdens marker, hvoraf en del havde »været beblandet med Bøn
dernes«, var blevet helt udskiftet fra fællesskabet, og i årene 1767 - 68
inddelt i 12 kobler. Indtil 1785 var der opsat 6358 favne stengærder,
så hovedgårdsjorderne overalt var skilt fra de tilstødende marker.
Også skelhegnene mellem de enkelte indtægter var flere steder sat
med kampesten, hvad også gjaldt den 1781 udskiftede Simmendrup
bymark, og videre var der »en stor mængde Stengærder, som Bøn
derne efter Astrups Opmuntring og Eksempel selv havde sat til Ager
landets Udvidelse og betydelige Forbedring«. I stedet for den ned
brændte Tvingelstrup vandmølle, havde Astrup 1765 opbygget en
vejrmølle »for at afhjælpe den store Trang for Maling i denne Egn«.
Astrup afhændede i 1790 godset til det første medlem af den slægt,
som siden skulle besidde det til vore dage, Frederik Holger von Bar
ner. Købesummen var 57.000 rdl., og bøndergodsets størrelse ca. 275
tdr. htk., foruden mølleskyld og tiender. Det må vel have været den
ny ejer, der afskaffede træhesten på Eskildstrup, som det siden blev
fortalt på egnen. Bæstet blev stillet til auktion og for 2 rdl. købt af
en bonde i Førslev, der lod den opstille ved sin gård.
Frederik Barners far, af gammel tysk adel, var indvandret til landet
og blev stamfader til en talrig efterslægt. Barner’ne på Eskildstrup
var først og fremmest godsejere, og Frederik Barner drev såvel går269

SORØ AMT

dens avling som dens hollænderi for egen regning. Besætningen var
ved år 1800 op til 180 kreaturer, foruden en halv snes spand heste.
Sønnen, jægermester Leopold Theodor Barner, som arvede godset
ved faderens død 1831, måtte bygge hovedgården op fra grunden.
Saabys bindingsværksbygninger var fuldstændig nedbrændt i 1847.
De grundmurede avlsbygninger blev færdige 1848, og 1849 hovedbyg
ningen, ligeledes af grundmur, en etage over høj kælder med gennem
gående kvist, af røde mursten med sortglaseret tag, en jævn og for
dringsløs bygning uden videre særpræg. Over hovedtrappen anbragtes
det Barnerske våben. Af jægermesterens børn arvede den senere kam
merherre Hans Sophus Vilhelm Barner Eskildstrup efter faderens død
1887 og besad det, til han selv døde i 1921. Eskildstrups Barner’ske
periode spænder således over godt 130 år, men kun tre slægtled. Kam
merherre Barner havde testamenteret gården til Kirkelig Forening for
den indre Mission i Danmark, der 1941 solgte gården til kammer
herre, hofjægermester Christian Frederik Gustav lensgreve Moltke til
Bregentved. Arealet er nu 513 tdr. Id.
Eskildstrup var aldrig nogen befæstet herregård. I Sneslev kirke
ses dog stadig de gamle gravsten af den gængse type, stive herre
gårdsfruer og herremænd i panser og plade. Besiddelsen af det frie
Eskildstrup var i sin tid lønnen for deres krigerske idræt.
MOGENS LEBECH
EJERE

BYGNINGER

1328 Oluf Nielsen
ca. 1400 Jakob Skavc

1600 Ny hovedbygning
Ditlev Holck
1647 Niels Parsberg
1664 Otto Rantzau
1669 Ide Skeel
1688 Frederik Thott
1746-55 Forskellige ejere
1755 Johan Saaby

1755-60 Trefløjet, teglhængt
egebindingsværkshovedbygning

1760 Jens Astrup
1790 Fr. H. v. Barner
1849 Nuværende hovedbygning
opført efter brand

1921 Kirkelig Forening for indre
Mission i Danmark
1941 Chr. Fr. G. Moltke

Hovedbygningen set fra haven (fot. Th. Andresen).

Ottestrup
Ørslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt
I middelalderen var Ottestrup en lille landsby; den har rimeligvis
kun haft ganske få gårde. En af dem havde gennem lange tider hørt
til Duebrødreklostret i Roskilde, hed det 1464; en anden har været
sædegård for en lavadelsmand. 1421 nævnes Jacob Nielsen »de Otestorp« som tingsvidne, 1451 Lasse Jepsen og 1455 Laurens Saxesen.
Sidstnævnte hørte til slægten Basse.
Ottestrup hørte ikke til de store herresæder; heller ikke blev en
enkelt slægt knyttet til den. Ejerne skiftede ret hyppigt. En tid hørte
den til Hans Lauridsen Baden, som døde 1566. Med hans datter Anne
gik den først til Jens Falster, og da han var død år 1600, ægtede Anne
Eustacius v. Thiimen, der havde været Frederik II’s staldmester. Anne
Hansdatter blev anden gang enke, og gården gik fra hende til Jochum
Grabow; senere blev Verner Parsberg dens ejer. Den gik nu rask
fra hånd til hånd. Birte Vind besad den en årrække efter 1640. Så
kom Børge Rosenkrantz til Ørup og efter ham Ove Juul til Ville-
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Ottestrup set fra nordvest (fot. Th. Andresen).

strup. Ove Juul var blevet svigersøn på Bregentved, og han har sand
synligvis haft planer om at skabe et større godskompleks heromkring,
da han 1657 købte Ottestrup. Planen kom dog ikke til udførelse. Ove
Juul havde andre og større gårde, der øvede mere tiltrækning på ham
end den lille og uanselige Ottestrup. Hans politiske virksomhed skulle
også i de kommende år lægge så stærkt beslag på ham, at han ikke
havde tid til at ofre den lille hovedgård særlig opmærksomhed; 1668
skilte han sig af med den. Det var Ide Skeel, enke efter Frederik
Rantzau til Asdal, der købte den. En tid ejede Niels Trolle den, og
han solgte den 1725 til Christian Carl Gabel, der tillige skulle komme
i besiddelse af Giesegaard og Spanager. Hovedgården var da på 23
tdr. htk. Det tilhørende bøndergods udgjorde 123 tdr. htk., og dens
kirketiender var på 63 tdr. Prisen var 8780 rdl. Siden da er dens hi
storie meget nær knyttet til Giesegaards.
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Christian Carl Gabel var søn af statholderen over Norge, Frederik
Gabel, og hans moder var Kirstine Juul, en datter af Ove Juul til
Villestrup. Han gjorde en udmærket karriere som søofficer og huskes
for sine sejre over svenskerne — og som Tordenskjolds overordnede.
Gabel endte som amtmand i Ribe og havde sin bopæl på Bramminge hovedgård, men han nærede også stor interesse for sine sjæl
landske godser. I 1726 optog han et lån på 50.000 rdL af Anna
Sophie Schack, enke efter grev Hans Schack til Schackenborg mod
pant i Giesegaard, Ottestrup og Spanager. Grevinden fik samtidig
del i administration og indtægter. Efter nogle års forløb opstod der
uoverensstemmelse mellem dem desangående, og 1736 fik Anna So
phie Schack skøde på de tre ejendomme.
Grevinde Schack overtog så selv ledelsen af det omfattende gods
kompleks, omend ikke uden store betænkeligheder, der også nok
kunne have sine gode grunde. 1730erne bragte jo et lavpunkt for
landbrugskonjunkturerne, og da priserne bedredes en smule i fyr
rerne, kom den ødelæggende kvægpest, som gang på gang hjemsøgte
hendes godser. Anna Sophie Schack søgte dog at holde godsstyrel
sens mange tråde fast i sin hånd, og hun lod aldrig godserne bortfor
pagte. I slutningen af 1740erne var Niels Degn ridefoged på Otte
strup. Han havde et meget dårligt lov på sig. Når bønderne var på
hoveri, for han rundt mellem dem som et vildt og galt menneske og
pryglede dem. Sin galskab fik han hyppigt forstærket på Ørslev kro,
hvor han var en daglig gæst. Landbruget passede han i mange måder
slet. Høns, ænder, gæs og svin fik lov at gå i kornet og gjorde stor
skade der. Derimod lod han sig om sommeren opvarte med kirse
bærsuppe og kyllingesteg, lækkerier, som ellers var bestemt til grev
indens bord, og hver morgen lod han sig servere en god pot kogt
fåremælk. Endelig levede han i et »liderligt og skammeligt« levned
med en pige Bodil. Omsider afskedigede grevinden ham da også for
hans mange ilde gerningers skyld.
I Anna Sophie Schacks tid opførtes en ny forpagterbolig ved Otte
strup ; det var en jævn bindingsværksbygning. Anna Sophie Schack
testamenterede godserne til Frederik Christian Schack; efter hendes
død 1760 kom de for en tid under administration.
Administratorerne lod Ottestrup bortforpagte. Ved den afholdte
18 DSH 4
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auktion over forpagtningen blev Hans Albrektsen den højestbydende
med et bud på 1055 rdl. årlig. Forpagtningskontrakten giver en række
værdifulde oplysninger om gårdens drift. Jorderne skulle bruges efter
landets skik. Rugmarken måtte ikke blive besået med byg eller havre.
Al afgrøden skulle indavles til laden og udtærskes på stedet, lige
som al fodringen skulle bruges på gården. Bønderne skulle udføre
hoveriet, som landets skik og brug krævede det, dog således, at de
ikke blev utilbørligt besværede i deres egen såtid og høst. Blandt
deres pligter var, at de skulle køre en del af gårdens korn til Køben
havn, det øvrige til Ringsted, Køge eller Næstved.
En indberetning 1801 viser, at Ottestrups agerareal var øget be
tydeligt siden 1760. Det bestod nu af 342 tdr. Id. ager og 80 tdr. Id.
eng. Jorden drives i 10 marker. Besætningen består af 20 heste, 90
køer og 30 får. Om bygningerne meldes, at stuebygningen er af ege
bindingsværk og teglhængt, ladegårdsbygningerne af egebindingsværk
og stråtækte. Avlingen og hollænderiet er sammen med tienderne
bortforpagtet indtil 1807 for 2400 rdl. årlig.
Ved lensafløsningen blev Ottestrup reduceret med ca. 100 tdr. Id.
og i 1929 skilt fra Giesegaard. Efter at være gået igennem et par ejeres
hænder blev den i 1940 købt af AIS Thors kemiske Fabrikker. Dens
areal er nu 332 tdr. Id. Alle bygninger er grundmurede, hovedbyg
ningen er opført i midten af forrige århundrede, men er siden under
gået betydelige ændringer. I avlsgården er i 1951 - 52 sket et betydeligt
nybyggeri ved professor Erik Chr. Sørensen til en samlet omkostning
af 735.000 kr.
GUNNAR OLSEN
EJERE
1421 Jacob Nielsen
1451 Lasse Jepsen
1455 Laurens Saxesen (Basse)
Forskellige ejere
1657 Ove Juul
1668 Ide Skeel
Niels Trolle
1725 Chr. C. Gabel
1736 Anna Sophie Schack
1929-40 Forskellige ejere
1940 A/S Thors kemiske Fabrikker

BYGNINGER

Forpagterbolig af bindingsværk
1800erne Nuværende hovedbygning
i én etage

Hovedbygningen set fra haven (fot. Th. Andresen).

Sofiendal
Terslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt
Der, hvor nu Sofiendal breder sine marker, lå i det 17. århundrede to
landsbyer, hvis gårde som så mange andre var blevet lagt øde under
svenskekrigene og de dårlige landbrugskonjunkturer. Den ene by hed
Stenkelstrup og bestod i 1682 af 7 gårde med et hartkornstilliggende
af 17,44 tdr. og 90 tdr. Id. dyrket areal. Den anden var på 3 gårde
og et hus med et samlet tilliggende på 11,51 tdr. htk. og et dyrket
areal på knapt 50 tdr. Id.
Begge landsbyerne tilhørte allerede på dette tidspunkt hovedgården
Bregentved, der ejedes af Frederik Gabel, en søn af den kendte Chri
stoffer Gabel fra statsomvæltningen 1660. Gabel var en meget pragt
lysten og ødsel mand og døde trods sin tidligere store rigdom stærkt
forgældet. Det var derfor et i allerhøjeste grad forarmet gods, som
sønnen, admiral Christian Carl Gabel, overtog af dødsboet i 1709.
18*
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Det lykkedes ikke denne at bringe godset på fode igen, så 1718
måtte Frederik IV redde sin admiral ved at afkøbe ham gård og gods
og indrette det til et af de rytterdistrikter, der skulle danne underhold
for det i 1670 oprettede nationale danske rytteri. Kort forinden havde
Gabel ved et åbent brev af 26. oktober 1716 fået tilladelse til at »indcorporere« Stenkelstrup bys 7 gårde i Bregentveds hovedgårdsjord
som erstatning for det fra hans gård Gabelslykke afgåede reluitionsgods. Efter rytterdistriktets ophævelse solgte Christian VI 1731 Bregentved gård og gods til den berømte Poul Vendelbo Løvenørn, hvis
søn imidlertid solgte det tilbage til kongen i 1740. Seks år efter
skænkede Frederik V det til sin nære ven, overhofmarskal Adam
Gottlob Moltke, der i 1750 fik oprettet grevskabet Bregentved. Moltke
udskilte de to inkorporerede landsbyer fra hovedgården, og af deres
jorder oprettedes en ladegård, der fik navn efter landsbyen Stenkel
strup. I årene 1761 - 67 opførtes de nødvendige bygninger, både avls
huse og forvalterbolig, af sten fra Stevns Klint.
A. G. Moltke blev enkemand i 1760. Han giftede sig samme år
med Sophie Hedevig Råben og ændrede derefter Stenkelstrups navn
til Sofiendal. Det var på Moltkes forslag, at den første landbokom
mission var blevet nedsat i 1757. Han tog selv fat på den praktiske
side af sagen, indførelsen af en ny og mere tidssvarende driftsform.
Den nyoprettede ladegård skulle være prøvekluden, og således gik
Sofiendal da over i historien som det sted, hvor de tekniske land
brugsreformer i Danmark tog deres begyndelse. Holsteneren »land
økonomiinspektør« Johan Vølkersen havde fået Sofiendal i forpagt
ning, og han gennemførte nu først på forpagtergården, senere i lands
byerne Hadstrup og Høstentorp, det gamle trevangsbrugs afløsning
med det såkaldte kobbelbrug. Vølkersen gik radikalt til værks. Først
opmåltes alle markerne, hvorefter de inddeltes i 11 sædkobler, inden for
hvilke den enkelte mark gennemgik en 11 -årig omveksling. En af mar
kerne lå til stadighed hen i helbrak, 5 anvendtes til græs, og 5 besåedes med korn. Sædskiftet var som regel helbrak, hvede, byg, rug,
havre og græs. Selve driftsændringen ledsagedes af en gennemgri
bende jordbehandling. Markerne blev planerede og afvandede, sten,
buske og træer ryddet af vejen og de enkelte kobler omgivet af gra
vede grøfter og levende hegn med hassel og tjørn. Nye sædekornsar-
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Hovedbygningen set fra gårdspladsen (fot. Th. Andresen).

ter fremskaffedes fra Holsten, i enkelte tilfælde fra England, og besåningen foretoges med nøje hensyntagen til de enkelte jordstykkers
kvalitet. Kobbelbruget var ikke den ideelle driftsform — det indebar
en væsentlig ulempe ved de mange langstråede afgrøder umiddelbart
efter hinanden og det lange græsleje. Det blev da også ved århundred
skiftet de fleste steder erstattet med det mere rationelle vekselbrug,
men som afløser for trevangsbruget var det et stort fremskridt. Efter
en beretning fra Moltkes egen hånd 1776 skulle driftsomlægningen
for alle Bregentved-gårdene som helhed have bevirket, at den årlige
høst i løbet af ca. 20 år var forøget med omkring ved 4000 tønder
sæd og ca. 1200 læs hø. I sin nye moderne skikkelse fremtrådte Sofiendal nu omkring 1770 som en gård på 62 tdr. htk. ager og eng,
foruden 1 td. skovskyld. Det underliggende bøndergods omfattede
268 tdr. htk. ager og eng og 7 tdr. skovskyld. Der var 54 bønder,
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hvoraf de tre var hovfri, og 29 husmænd. Konge- og kirketiende be
løb sig til 58 tdr. htk. Alt i alt ikke nogen helt ringe ladegård.
A. G. Moltke døde i 1792, hvorefter grevskabet gik i arv til hans
yngre søn Joachim Godske Moltke. Denne var deputeret i finanskollegiet og statsminister 1781 - 84. Han var med til at gennemføre
den vigtige forordning af april 1781 om fællesskabets ophævelse og
jordernes udskiftning. Efter loven om lensafløsning ophævedes Bregentved som grevskab 1922. Af Sofiendals jorder blev da stillet
217 tdr. Id. til disposition for staten. Gårdens tilliggende er nu for
mindsket til 493 tdr. Id. I 1938 overtoges grevskabet Bregentved af
hofjægermester, kammerherre, lensgreve Chr. Moltke. Hovedbygnin
gen, opført 1872, der tjener som forpagterbolig, er i to etager, med
høj kælder, frontispice til begge sider og skifertag. Den har ikke siden
opførelsen været underkastet nogen væsentlig ændring. For udbygnin
gernes vedkommende er der sket ret omfattende forandringer i de aller
sidste år, den sagkyndige bistand blev i alle tilfælde ydet af arkitekt
Th. Nielsen. Gårdens ejendomsskyld er 1.195.000 kr.
Der er i årenes løb på Sofiendals markområde fremdraget flere
oldtidslevninger, og især har der været et stort antal dysser. Men kun
de færreste er blevet tilbage. De fleste er sløjfede. Ved Terslev by,
der ligger umiddelbart nord for gårdens nuværende område, frem
droges i 1911 det hidtil største kendte sølvfund fra vikingetiden. Ned
gravet i en beholder ca. 1 meter under jorden lå her ialt 6,5 kg sølv,
bestående af skåle, hals- og armringe og 1751 mønter fra det 10.
århundrede, danske, vesteuropæiske og arabiske mellem hinanden.

P. SLOTH CARLSEN
EJERE
1682
1718
1731
1740
1746

Frederik Gabel
Del af rytterdistrikt
Poul V. Løvenørn
Kronen
A. G. Moltke

BYGNINGER

Ladegård kaldt Stenkelstrup
1760 Nu kaldt Sofiendal
1761 -67 Avlsbygninger og
forpagterbolig opført
1872 Nuværende hovedbygning
opført i to etager

Hovedbygningen set fra sydøst (fot. Holt & Madsen).

Turebyholm
Tureby sogn, Fakse herred, Præstø amt
Hyppigere end andre steder træffer man på Sjælland kirke og herre
gård liggende tæt op ad hinanden, og tilsammen kan de danne et
omfattende bygningskompleks, der behersker egnen og synes langvejs
fra. Således er det også med Turebyholm og Tureby kirke, og de
vækker straks formodningen om, at herregården er opstået af en ned
lagt landsby, hvoraf den og kirken nu er de eneste synlige minder,
men endnu hænder det, at spade og plov i gårdens nærhed støder
mod grundsten af den forlængst forsvundne landsbys gårde og huse.
I jordebogen over Roskilde bispestols gods ca. 1370 nævnes slet og
ret Tureby, og deraf tør man mulig slutte, at hele landsbyen på det
tidspunkt er Roskildebispens.
Allerede fra gammel tid har her sikkert i Tureby været en hoved
gård, og kirken kan have været opført som gårdkirke til denne gård.
Tureby kirkes oprindelig meget ringe omfang og hele beskedne frem-
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træden, nærmest som et kapel, gør en sådan tanke sandsynlig. Selve
det ældste navn for ejendommen, Turebygaard, tyder også på til
stedeværelsen af en middelalderlig hovedgård i landsbyen. I al fald
har Roskildebisperne fundet det naturligt at vælge en gård i Tureby
til sæde for den foged, der varetog bispestolens verdslige interes
ser i Fakse og en del af Bjæverskov herred, men selv om Tureby
gaard blev det administrative centrum for Tureby (Fakse) len, blev
den dog ikke derfor hævet op til et fæste, et fast slot, som tilfældet
var med andre bispelige lensmandssæder i Sydsjælland som Gjorslev,
Saltø og det nuværende Sparresholm, tidligere Paddeborg. Tureby
gaard var alle dage en af de mere underordnede biskoppelige besid
delser. Intet spor af befæstninger, end ikke grave, lader sig påvise,
og bygningerne har sikkert hele middelalderen igennem været ringe.
Den ældste kendte lensmand var Jens Jensen af Tureby, der nævnes
1375 ; men den mest betydelige var Mads Eriksen Bølle til Orebygaard, der 1505 for sin, sin hustrus og søns livstid forlenedes med
Tureby, Spanager og Ejby. Han var en af sin tids betydeligste mænd,
og Christian III, som han havde stået hårdt imod i Grevefejden, må
trods alt have haft en del tilovers for ham. Thi mod sædvane lod han
af sær kongelig nåde 1536 Mads Bølle beholde lensbrev for sig og
sin søn på alle tre len, der nu, tilligemed alt andet bispegods, gled
ind under kronen. Han må have følt sig ret nær knyttet til Tureby
gaard, da han efter sin død 1539 blev begravet i sognekirken ved sin
afdøde hustru Birte Daas side.
Lensmændene i de 68 år, Tureby hørte under kronen, var ansete
og dygtige mænd, næsten alle af rigets høje adel. Mads Bølles søn,
Erik Bølle, måtte 1556 afstå lenet med den mærkelige motivering fra
kongens side, at han kun havde få lensmænd på Sjælland, der kunne
bruges i rigets tjeneste. Hans eftermand, Peder Bille til Svanholm, be
holdt lenet til sin død 1580, da han afløstes af sønnen Oluf Bille, der
1588 måtte afstå det til kongens kæmner Jørgen Ernst Worm. Flere
år efter, da Worm døde, blev lenet overladt til Jørgen Rosenkrantz
til Rosenholm, der trængte til »nogen Hjælp til sin Husholdning« efter
at være blevet regeringsråd. Efter hans død 1596 fulgte Sten Bille til
Billesholm til 1601 og derefter Mogens Gjøe til Gunderslevholm, der
blev den sidste kongelige lensmand.
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Turebyholm set fra nord (fot. Holt & Madsen).

I de år, der var gået efter reformationen, havde forholdene næppe
ændret sig for Turebygaards vedkommende, og den var stadig, som
i bispetiden, et såre beskedent lensmandssæde i et ikke alt for omfat
tende lenskompleks. Og som det sædvanlig gik, blev borggårdsbyg
ningerne slet vedligeholdt. 1580 var de så elendige, at der ikke var
noget hus, hvor Oluf Bille kunne have sin bolig. Det blev ham derfor
påbudt at opføre »et godt, tarveligt« hus i bindingsværk, hvor han
kunne have sit tilhold, når han besøgte lenet. Anderledes med alt,
hvad der vedrørte selve ejendommens drift. Af gode grunde blev der
her passet bedre på, om ikke af lensmanden, så af kongen selv. 1584
befaler denne, at de mange gærder, der var at holde vedlige, skulle
holdes ordentlig i stand af godsets bønder, og da gærder og lukkelse
omkring lunden ved gården ikke tilstrækkeligt hindrede bønderne i at
ødelægge skoven, befaledes det at lade grave grøft omkring den.
Det var dog først, da Turebygaard 1604 ved mageskifte for Skørringe på Falster gik over til Henrik Gjøe og derved kom i privateje,
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Trappeparti mod ridebanen (fot. Holt & Madsen).
at den blev en af Sjællands betydeligste landejendomme ; foruden selve
Turebygaard omfattede den 4 gårde, foruden 12 gårdsæder (husmænd)
i selve landsbyen og desuden 100 gårde, spredte i Fakse, Bjæverskov,
Ringsted og Ramsø herreder, samt en del øde jorder, gadehuse, 3 møl
ler, herligheden over en række gårde, der gav deres hovedlandgilde
til kirker, såkaldte »Kirkegaarde«, og endelig kronens rettighed i en
del jordegne bøndergårde med ret til at tilforhandle sig ejendomsret
ten. Endvidere fik Henrik Gjøe fri birkeret med ret til at lægge et
birketing ved gården, og patronatsretten til Tureby og Ejby kirker,
dog uden at måtte befatte sig med kronens part af tienden.
Henrik Gjøe var ikke blot en velstuderet mand, der stod den lærde
Holger Rosenkrantz nær. Han havde tillige i 3 år set sig godt om i
verden på talrige rejser og været i nederlandsk krigstjeneste. Han var
en i alskens godsdrift velforfaren mand, og hans samlede jordegods
ansloges efter hans død til 2300 tdr. htk. Indkaldt til personlig krigs
tjeneste ved udbrudet af Kalmarkrigen 1611 kom han syg tilbage og
døde allerede samme efterår i København. Da hans børn var mindre
årige, tog enken Birgitte Brahe sig foreløbig af hans mange ejendomme.
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I opdragelsen af sønnerne havde hun en god støtte i sin søster Sophie
og hendes mand Holger Rosenkrantz på Rosenholm, der tog sig om
hyggeligt af dem også efter hendes død 1619. Turebygaard tilfaldt en
af de yngre sønner, Otte Gjøe. Han havde fået en god opdragelse.
Allerede som lille dreng var han kommet i huset hos Holger Rosen
krantz, hvor han »i alle gudelige og adelige Øvelser blev optugtet« til
sit 12. år, da hans rejseliv allerede begyndte, men han havde bestandig
sit egentlige hjem og tilholdssted på Rosenholm, og der er ingen tvivl
om, at hans liv her fik en retning, som det siden fulgte. Trods del
tagelse i Christian IV’s tyske krig, hvor han skal have forholdt sig
som en »tapper Soldat og resolut Cevalier« — stod hans hu til en
fredelig tilværelse, så meget mere som hans helbred var blevet under
gravet af strabadser og savn i krigen. Hengiven til boglige sysler og
from og kirkelig sindet fra sin ungdom satte han pris på omgang med
kirkens mænd og forfattere og digtere. Hans hustru, den lærde Birgitte
Thott fra Boltinggaard på Fyn, med hvem han var blevet gift 1632,
og som efter hans død erhvervede sig et berømt navn som skribent,
delte ganske hans interesser. Otte Gjøe døde 1642 på sin gård og hen
sattes i en nu forsvunden åben begravelse i sin sognekirke.
Ægteparret var barnløst, og gården gik over til slægtninge. Men
Birgitte Thott blev boende på Turebygaard endnu i henved en snes
år, og her er hendes mangfoldige skrifter blevet til, hvoraf hendes
oversættelser af klassisk filosofi, særlig Senecas skrifter, er mest be
kendte. I sit store, righoldige bibliotek kunne hun nu i sin enkestand
i landlig ro helt ofre sig for sin hovedinteresse, og Turebygaard var i
hendes dage et midtpunkt for datidens åndelige dannelse, hvor den
højlærde adelige dame modtog besøg af datidens lærde, og hvor en
livlig brevveksling med åndeligt interesserede mænd og kvinder holdtes
i gang. Det er Birgitte Thotts ære ikke blot at have vovet i en snæver
bigot tid at udgive skrifter af oldtidens hedenske tænkere, men tillige
at have sat det danske sprog et smukt mindesmærke ved den forbav
sende renhed i form og klarhed i udtrykket, der præger hendes skrif
ter. Hun blev revet ud af sit rolige studieliv på brat og voldsom måde,
da svenskekrigen kom. Hele egnen blev slemt medtaget; hendes egne
godser, gård og kirke plyndredes, og hun måtte flytte til lærdomssædet
Sorø, hvor hun døde 1662.
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Efter at Turebygaard endnu i nogle år havde været i Gjøernes eje,
blev den købt af Frederik IITs kansler Peder Reedtz, vist nok om
trent samtidig med at han havde skilt sig af med Tygestrup (nu Kongsdal). Han gav gården dens nuværende navn og synes i det hele taget
at have interesseret sig en del for den i de få år, han besad den inden
sin død. Det var i hans tid, landsbyen i 1669 blev nedlagt og dens 10
gårde på den gang ca. 59 tdr. htk. lagt ind under hovedgårdens drift.
Det var også i hans tid, de store matrikelarbejder begyndtes, der førte
til Christian V’s matrikel, og de giver gode oplysninger om gårdens
daværende omfang og drift og godsets størrelse. Selve hovedgården
var 1688 på godt 143 tdr. htk. ager og eng og godt 9 tdr. htk. skov
skyld. Kun 163 tdr. Id. var under plov, men til gengæld avledes der
1236 læs hø og regnedes med 190 høveders græsning. Hovedparten af
hartkornet falder følgelig her på hø og græsning. Det ser imidlertid
ud, som om disse opgørelser gælder den gamle Turebygaard før 1669,
og skal de nedlagte bøndergårdes ca. 54 tdr. htk. lægges til, får man
en landejendom, der i så fald må have været en af landets allerstørste.
Dertil kom 58 gårde, 15 huse og 1 mølle i selve Tureby sogn og i
nabosognene.
Peder Reedtz døde 1674; trods de mange ejendomme, han havde
haft, efterlod han sig stor gæld. Hans enke Anna Ramel fik da alt
andet end blide kår og klagede 1694 over kun at have den ringe ind
tægt af Turebyholm til sit og sine børns underhold. Gården gav den
gang med datidens små priser i indtægt af korn, penge og småredsel
kun ca. 250 rdl. årlig; men efter beregningerne burde den have givet
ca. 680 rdl. Hertil kom så forpagtningssummen, den gang 1000 rdl.
årlig. Under disse forhold kneb det stærkt for Anna Ramel at klare
sine kreditorer, men hun beholdt dog ejendommen til sin død 1702.
Af døtrene ægtede Petra Sophie 1696 gehejmeråd Tage Thott til Strandegaard og bragte sin halvdel af gården til sin mand, der 1702 fik
tilskødet den anden halvpart af gården af svogeren Holger Reedtz til
Palsgaard og samlede således ejendommen på én hånd, men døde få
år efter på Turebyholm 1707. Enken sad inde med gård og gods til
sin død 1720.
Arvingerne solgte derefter ejendommen til Frederik IV, der lagde
den ind under ryttergodset. Gården selv med tilliggende var den gang
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774 tdr. htk. 5 kompagnier ryttere blev indkvarteret og driften af går
dens jorder lagt om, idet markerne fortrinsvis udlagdes til græsning
for rytternes heste. Efter i en del år at have været i kronens eje, solg
tes den 1747 med gods og kirketiender for 35.000 rdl. til overhofmar
skal Adam Gottlob Moltke, der året i forvejen havde fået Bregentved
skænket af kongen. 1750 blev A. G. Moltke ophøjet i grevestanden,
og Turebyholm tilligemed hans andre ejendomme, Bregentved og Juellinge, ophøjet til et lensgrevskab. Turebyholm gik en ny tid i møde;
det mærkedes snart, at den havde fået en besidder, der i enestående
grad interesserede sig for den som ejendom. Og de opadgående tider
for landbruget fra og med midten af 18. århundrede kom den sam
tidig til gode. Siden Gjøernes dage havde lurebyholm ikke kendt en
sådan trivsel som nu, da A. G. Moltke lod den nyde godt af alle de
forbedringer og reformer, han satte i værk rundt om på alle sine god
ser, ved nye driftsformer, opmåling og inddeling af bøndergårdenes
marker, udskiftning af fællesskabet og udflytning af landsbyerne, ved
opførelsen af diger og på mangfoldige andre måder. En ejendom som
Tureby kunne 1787 give den nette rente af købesummen på 13 %.

Salen 1944 (fot. Holt & Madsen).
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De beboelsesbygninger, Moltke forefandt på Turebyholm, har sik
kert ikke været alt for imponerende, og da tiden kom, har han på
begyndt byggearbejder her for at kunne have en standsmæssig bolig.
Således blev den både inde og ude overordentlig velbevarede, nye,
smukke hovedbygning til, opført af Nicolai Eigtved med kun ét stok
værk over den høje kælder, enkelt og ligefremt holdt og udvendig
endnu stærkt påvirket af rokokoens dekorative smag; indvendig gør
en renere og klarere smag sig gældende i udstyrelsen af de skønne
rum, særlig den store havesal — som et varsel om, at klassicismen er
nær. I slutningen af 19. århundrede blev sidefløjen mod øst nedrevet.
Ca. 1750 må den store parklignende have være blevet anlagt, endnu
med spor af den fornemme italiensk-franske havestil. I Turebyholms
have findes stamtræet for de bekendte Grev Moltke Pærer. Siden
1747 har Turebyholms skæbne været knyttet til Bregentveds. Af den
overordentlig store landejendom er i tidens løb udskilt gårdene Turebylille, Rødehus, Tureby Møllegaard samt flere andre ejendomme, og
i løbet af forrige århundrede er så godt som alt bøndergods solgt fra.
Men endnu er Turebyholm en stor og anselig landejendom med 700
tdr. Id. og 1.282.000 kr. ejendomsværdi. 1948 overdrog grev Moltke til
Bregentved gården til sin søn, den nuværende ejer grev Hans Hem
ming Joachim Christian Moltke.
VILH. LORENZEN
EJERE
1370 Roskilde bispestol
1536 Kronen

BYGNINGER
Kaldt Turebygaard

1580erne Bindingsværkshus
1604
1667
1702
1720
1747

Henrik Gjøe
Peder Reedtz
Tage Thott
Frederik IV
A. G. Moltke

Nu kaldt Turebyholm

1750 Nuværende hovedbygning
opført ved Nicolai Eigtved

Hovedbygningen set fra haven (fot. Aa. Roussell).

Billesborg
Herfølge sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt

Herregården Billesborg ligger ved Vedskølle Å omtrent midtvejs på
den gamle landevej mellem Køge og Vallø, i den sydvestre udkant af
skoven Billesborg Indelukke. Gårdens historie, som i øvrigt ikke kan
følges særlig langt tilbage i tiden, er nøje knyttet til Vallø, som den,
med forskellige navne, har ligget under lige siden midten af 16. år
hundrede. På en mark i nærheden ses endnu resterne af et gammelt
voldsted, kaldet »Kaninhøjen«. Her blev for nogle år tilbage fundet
et stykke mur af kridtstenskvadre og en kældermur af tegl. Om end
ingen skrevne beretninger hidtil har kunnet røbe stedets hemmelighed,
er det dog nok rigtigt at følge den stedlige tradition i den antagelse,
at her lå den gamle gård, som siden blev til Billesborg.
Først i sidste halvdel af 16. århundrede nævnes gården i historiske
dokumenter. Dens navn er da Egøjegaard (eller Ejøjegaard) efter den
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nærmestliggende landsby, som den vel oprindelig har været en del af.
1563 beboes den af Stevns herredsfogden og Storeheddinge borgme
steren Jep Mogensen. Kort tid efter forekommer den som hørende
under Øster Vallø, der på det tidspunkt ved Birgitte Rosenkrantzs
giftermål var kommet i rigsråd Peder Billes (1518-80) eje. De følgende
besiddere var sønnen Oluf Bille (ca. 1555 - 1602), dennes hustru Mar
grethe Rosenkrantz og hendes broder, den lærde Holger Rosenkrantz
til Rosenholm (1574 - 1642). Han skødede dog allerede 1611 »Walløegaardt Och Egøffuegaardt med alle dis Tilliggende, Enemærke, Egendomb wdi Agger Och Eng«, hvoriblandt nævnes Valløby, Tornby,
Egøje, Herfølge, Enderslev og Gammelkjøge til den myndige og fore
tagsomme godssamlerske Ellen Marsvin (1572- 1641), Christian IV’s
senere svigermoder. Både Kirsten Munk og hendes søn med Christian
IV, grev Valdemar Christian, har som ejere af Øster Vallø også haft
Egøjegaard i deres besiddelse. Om den første vides, at hun lod de
gamle bygninger nedrive og gjorde gården til ladegård. Da Øster Vallø
af Kirsten Munk 1651 solgtes til den daværende besidder af Vester
Vallø, fulgte også Egøjegaard med over i rigsråd Christen Skeels
(1603 - 59) eje. Han var på det tidspunkt lensmand på Tryggevælde.
På forskellig måde er hans navn knyttet til Vallø egnens historie;
han er bl. a. stifteren af Skeels Hospital i Herfølge, ligesom han
lønnede en »dansk Skolemester« i den samme by. Egøjegaard nød
også godt af Christen Skeels velvilje, idet han 1653 lod bygningerne
genopføre på det sted, hvor Billesborg nu ligger, og kaldte gården
med navnet Rudholt efter sin i 1645 afdøde første hustru, Birgitte
Rud, med hvem han havde levet i et meget lykkeligt ægteskab.
Ved Christen Skeels død 1659 må Rudholt have været mellem det
gods, som gik til hans døtre; men ved et mageskifte med broderen
Otte Skeel (1633 - 95) kom den straks igen ind under Vallø. I matrik
len af 1664 er Rudholt hovedgård med halv jus patronatus til Her
følge kirke sat til 50 tdr. htk. (det samme som Gunderup hovedgård).
Dens bøndergods var beliggende i landsbyerne Egøje, Hastrup og
Klemmenstrup. Gode oplysninger om ejendommen og dens drift giver
Christian V’s matrikel. Extraktprotokollen over Rudholt skriver sig
fra maj 1682. Af den fremgår, at ladegårdsmarken bestod af to fæl
leder, Pramskovs mark og Pulunds mark. Blandt andre markbenævnel-
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ser var Ravnesnafwet, Rudholtvænget, Sandvadet, Hollændervænget,
Skovmøllevænget og Knapmagervænget. Bymarken kaldtes Olstrup.
Jorderne var af ret uensartet beskaffenhed, havrearealet betydeligt
større end henholdsvis byg- og blandsædsarealet. Værst stod det til
med jorderne ned mod Køge Bugt: »Ved Strandskoven findes nogen
Jord som Landevejen løber langs och er udygtig Jord formedelst at
det er Løbesand och tiener Ej til Agere eller Græsgang«. Græsarealet
ansloges til ca. 300 læs hø årligt, hvoraf kun godt 50 læs »god hø«.
Skoven sattes til ca. 150 svins olden, og der var græsning for 60 øksne.
Efter Otte Skeels død 1695 blev Rudholt enkesæde for hans hustru
Kirsten Bille. De år, hun tilbragte på Rudholt (1695 -1704), må reg
nes for gårdens store tid. Kirsten Bille var født på Jungedgaard i
Salling 1637 som datter af Hans Bille og Kirsten Lunge. Moderen
døde ved hendes fødsel, og den lille pige blev derfor opdraget hos
mormoderen Sophie Brahe. Efter dennes død under svenskekrigene
kom hun i huset hos Birgitte Rosenkrantz, gift med Christen Skeel
Billesborg ca. 1750. Maleri af Rach og Eegberg i Nationalmuseet.

19 DSH 4
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til Sostrup. I 1662 viedes hun i Viborg til Otte Skeel, med hvem hun
fik en søn og tre døtre, af hvilke dog kun sønnen Christen og datteren
Birgitte (gift med Otte Krabbe til Holmegaard) overlevede moderen.
Kirsten Bille døde 1704 på Rudholt eller Billesborg, som gården fra
nu af hedder. Biskop Bornemann holdt en lang ligprædiken over
hende, og af flere af de »Æreminder«, der er føjet til ligprædikenen,
fremgår, at hun har næret en dyb kærlighed til dette sted. Det hedder
f. eks. i et af disse vers:
»Fru Kirsten Billes Nafn med Ære skal og mindes,
Og dybt indprentet i hvert ærligt Hierte findes,
Saa længe Draabe Vand i Walløe Grafver gaar,
Og ud af Billesborg en Steen tilbage staar«.

Det er derfor også nærliggende at regne Kirsten Bille for den nu
værende hovedbygnings »bygherre«, således som traditionen vil vide,
hun er. Et par kaminer i huset med dronning Sophie Magdalenes
monogram har imidlertid rejst spørgsmålet, om ikke bygningen er
fra den tid, da Vallø og Billesborg var gået over i Sophie Magdalenes
eje. Men meget taler dog for, at kaminerne er kommet til senere, og
at huset virkelig er fra gårdens første standsmæssige beboer Kirsten
Billes tid. Det står nu som en énlænget, kalket bygning med 11 fag i
ét stokværk, hvælvet kælder under hele huset og afvalmet tegltag. De
tre midterste fag med hoveddøren og to vinduer fremtræder mod går
den som et svagt akcentueret midtparti, flankeret af to brede pilastre.
Symmetrien er åbenbar og fremhæves gennem de to morsomme buede
kældernedgange på hver sin side af den ret høje, lige hovedtrappe.
Desværre skæmmes bygningen nu af en ikke helt velanbragt række
kviste. Et interessant lille maleri af Billesborg (side 289) fra omkring
1750 viser, om end det er ukorrekt i en række detailler, at husets
midtparti oprindelig har været kraftigere betonet gennem en nu for
svunden trekantgavl over de tre midtfag, ligesom to ganske ens side
bygninger har lagt stærkt eftertryk på symmetrien i det lille anlæg.
Den vestre sidebygning er nu helt forsvundet, medens den østre er
erstattet af en staldbygning, opført engang i første halvdel af 19. år
hundrede og nu ombygget. Rumfordelingen er ændret nogle gange i
tidens løb, men det fremgår dog, at den oprindelig har været klar og
overskuelig, sådan som tiden omkring 1700 krævede det. En nu i for-
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Billesborg set fra syd (fot. Aa. Roussell).

stuen indmuret sten med Oluf Rosenkrantz’ og Ide Munks våbner og
navne har ingen hjemmel på stedet; den skal være ført herhen fra
Vallø eller Valløby kirke.
Ligesom hovedbygningen for sig, således tyder herregårdsanlægget
som helhed også på, at det er skabt omkring 1700 snarere end efter
1740. Hovedbygningen på den nordre og avlsgården på den søndre
skrånende bred af Vedskølle Å (her kaldet Sortebækken) er udformet
som en helhed, der i alle hovedtræk tilfredsstiller baroktidens krav om
plan og overskuelighed. Broen over åen lige i midteraksen er det syn
lige udtryk for sammenknytningen. Nord for hovedbygningen fort
sættes anlægget i en langstrakt have, der med en kort spids ender op
mod Billesborg Indelukke, som den dog er skilt fra ved den gamle
Køgevej, der tidligere gik ind igennem gården.
Efter Kirsten Billes død ejedes Billesborg et par år af hendes ældste
søn, etatsråd Christen Skeel (1663 - 1709), amtmand over Tryggevælde
amt og vice-stiftsbefalingsmand over Sjællands stift. Allerede 1707
solgte han Vallø, Gunderup og Billesborg til sin svigerfader, gehejme19*
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Havestuen 1944 (fot. Th. Andresen).

råd Christian Siegfried von Piessen, som det følgende år afhændede
de tre godser til kong Frederik IV. Han skænkede dem 1712 til sin
elskede Anna Sophie Reventlow og erigerede dem 1713 som grevska
bet Vallø, arveligt for fyrstindens børn med kongen. Efter Frederik
IV’s død og dronning Anna Sophies forvisning til Clausholm hjem
faldt grevskabet som len til kong Christian VI, der snart skænkede
det som gave til sin dronning. Da Sophie Magdalene 1737 deraf op
rettede Vallø stift, fulgte Billesborg med som del af stiftelsen.
Billesborgs historie bliver fra da af i første række et stykke land
brugshistorie, der i sine hovedtræk følger den almindelige udviklings
linie. Jorderne var i 18. århundrede kun dårligt kultiverede og gav et
sparsomt udbytte. For Vallø-godsernes vedkommende skete der særlig
store fremskridt i den tid, da greve Joachim Godske Moltke var kura
tor (1792 - 1818). Da blev også skovens drift lagt ind under en særlig
ledelse, så at forpagtergårdene blev rene agerbrug. Nogle matrikuls292
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kort fra tiden omkring 1800 giver gode oplysninger om gård og mark
i den tid. Markbenævnelseme er her: Puurlunds mark, Løgteskovs
mark, Steenager mark, Ryddemark, Bille vænge, Pramskoven, Taasehauge, Ejøje Enghave, Tangmosen, Knapmagervænge, Sørreshauge,
Skovmøllevænge, Sandlyngen m. fl. Engstrækningen langs Vedskølle
Å fra hovedbygningen ned mod Køge Bugt kaldes »Kikken«.
Krigen 1807 - 14 og tiden derpå medførte et afbræk i fremgangen.
Billesborg fik krigsbegivenhederne meget nær ind på livet. Den 29.
august 1807 udkæmpedes slaget ved Køge, der endte med en fægtning
ved Herfølge. Højskotterne indkvarteredes på Billesborg, hvorved
forpagteren fik ødelagt megen sæd både i mark og lade; og hertil
kom de store tvangsmæssige afleveringer af fourage. Men gennem
hele 19. århundrede er det ellers den fredelige, dagligdags dont, der
præger livet på Billesborg. Fra stiftets side blev der lagt vægt på, at
Valløs gårde skulle være foregangslandbrug. Allerede 1834 anskaffe
des tærskeværker til hovedgårdene. Jorderne blev afvandede ved op
rensning og regulering af vandløbene; mergelgrave rundt på mar
kerne er endnu vidnesbyrd om bestræbelserne for højnet og mere
intensiv drift. Vejene forbedredes og reguleredes, således i 1850’erne
den gamle Køgevej, som hidtil meget generende var gået ind gennem
gården. Omkring 1870 plantedes til afløsning af hovedgærderne den
lange allé mellem Billesborg og Vallø og ligeledes den fra gården ned
forbi den nu forsvundne skovridergård Brandshus til Fakse lande
vejen. Disse alleer er, ligesom de endnu bevarede, fritstående store
træer på markerne, et smukt stempel for en dansk herregård.
Avlsgårdens bygninger har været ude for mange forandringer i
tidens løb. Ældst er nu forpagterboligen, der tidligere havde port
gennemkørsel i midten. Ladebygningerne er for størsteparten for
nyede efter en brand i 1896. Billesborg er med sine nu 560 tdr. Id.
den største jordejendom under Vallø stift. Igennem de sidste 100 år
har fire generationer af samme familie (Boserup) siddet som forpag
tere på gården.
Hovedbygningen har haft en mere urolig tilværelse. Undertiden
har den stået ubeboet og har kunnet tages i brug til særlige formål.
Således i krigen 1864, da den daværende kurator greve Frederik
Moltke beredvilligt stillede den til rådighed for den komité, der tog
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sig af de husvilde flygtninge fra Sønderborg og Fredericia. Engang
imellem har den tjent som bolig for kuratorerne; således lod greve
J. G. Moltke den indrette for sig omkring 1800. Nu og da tog han
ophold her for personlig at overvåge godsernes administration og
drift. Også overpræsident, gehejmekonferensråd Emil Rosenøm tog
efter sin tiltræden som kurator fra 1876 jævnligt ophold på Billesborg
i sommertiden. Men derefter har huset som regel været lejet ud, dog
med en afbrydelse efter Valløs brand, da to stiftsdamer fik bolig her.
Blandt beboerne i de senere år kan nævnes assessor Bredo Obelitz,
kammerherre Christian Castenskiold og greve F. W. Sponneck. Siden
1959 har Billesborgs hovedbygning været overladt Børneringen, an
vendt som skolehjem. Portfløjen er samtidigt ombygget ved arkitekt
H. Remark.
JØRGEN PAULSEN
EJERE
1563
1548
1602
1611

Jep Mogensen
Peder Bille
Holger Rosenkrantz
Ellen Marsvin

BYGNINGER
Kaldt Egøjegaard
Nu ladegård under
Øster Vallø

1651 Christen Skeel
1653 Genopført og kaldt Rudholt

1695
1707
1708
1712

Kirsten Bille
Chr. S. v. Plessen
Frederik IV
Anna Sophie Reventlow

1704 Nu kaldt Billesborg

1721 Nuværende hovedbygning
opført ved J. C. Krieger
1730 Sophie Magdalene
1737 Vallo stift

1896 Ladegården fornyet efter
brand
1948-50 Tilbygninger til ladegården
1959 Portfløjen ombygget ved
H. Remark

Slottet set fra gaden foran kroen (fot. Nordisk Pressefoto).

Vallø
Valløby sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt

Højt over slotsparkens og dyrehavens træer, højt over de lave, hyg
gelige og lyse barok- og empirehuse ved Vallø gade knejser renæs
sanceslottet med de to tårne, det runde og det firkantede, der mer end
noget andet giver bygningen dens karakter. Trods deres bizarre pla
cering virker tårnene ikke blot ved deres højde, men også ved deres
drøjde, og i al deres rige sandstenspynt står slottets røde mure tungt
og solidt plantede i den sjællandske jord. Uvilkårligt minder arki
tekturen om en fornem adelsdame fra Frederik II’s tid, klædt i dati
dens stive, tunge, spanske modedragt, behængt med vægtige guld
kæder og smykker, og man kommer til at tænke på bygningens grund
læggerske, den stolte fru Mette Rosenkrantz, hende, om hvem Claus
Lyschander rimede:
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Selff var hun en Frue, megtig oc fro
som det well en Riddere kunde anstaa
udi Adtfær oc alle sin’ Lade
oc haffde vnder det Quinde Bryst
en Ridders Hierte med Moud oc Lyst
ett rymmeligt Nauffn at lade.

Hun bygde siett Wallø hen op af ny
Offuer grøniste Skouffue, saa høygt i Sky
Med Torn oc rødiste Tinde,
Med Saller oc Galgeri, Port oc Bro
Som der well bliffuer, men Werden kand staa,
hendes Nauffn thill euig Aminde.

Mange andre har førend fru Mette bygget og boet på Vallø.
»Konning Christoffers Stadfæstelse paa Wallø, som hånd gaf Her
Eskild Krage« er alt, hvad vi af en kort notits i gårdens gamle brev
registrant ved om det ældste dokument, hvori ejendommen nævnes.
Men det giver os dog et lille indblik i Erik Menveds og Christopher
Ils mørke og triste historie. Eskild Krage var den troløse kongebroders mand ; han sad som hans foged i Halland, og i kampene mellem
kongebrødrene lykkedes det Eriks mænd at forjage ham derfra. Efter
Christophers kongevalg blev han ridder, og i denne sammenhæng må
Valløbrevet sikkert ses. På kongens bud var han med til at fængsle
bisp Tyge af Børglum, et overgreb, der øgede rigets ulykker med et
paveligt interdikt, og han deltog i de ulykkelige forlig 1329 og 1332,
som beseglede Danmarks opløsning og underkastelse under de hol
stenske grevers vælde.
Lysere er billedet af hans søn, der hed Bo Falk, en navneforan
dring, der også optoges af familiens Gisselfeld-gren og blot skyldes
en ny, mere velklingende udtydning af slægtens hjælmtegn. Bo Falk
tjente trofast Valdemar Atterdag allerede i de første vanskelige år,
da kongen kæmpede sin tilsyneladende så håbløse kamp for at få de
fremmede panthavere ud af landet og blev senere slået til ridder.
Dog fik han også tid til at tænke på sine egne ejendomme. Ifølge
Valløregistranten gav kongen også ham stadfæstelsesbrev på Vallø og
Vallø fang, og ifølge denne og andre kilder har han foruden meget
strøgods erhvervet sig gårde i Himlingøje og Enderslev. Da Valløby
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Slottet set fra sydvest med voldgraven i forgrunden (fot. Vagn Hansen).
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kirke fra arilds tid har ligget til herregården, må Vallø allerede den
gang have været en efter tidens forhold betydelig ejendom.
Mindre fremtrædende var hans søn Eskild Bosøn, kaldet Falk,
som kun kendes gennem spredte godstransaktioner, og som skænkede
Skovkloster en gård og derfor nævnes i dets dødebog. Sønnesønnen,
hr. Jens Eskildsen, nævnes mellem dronning Margretes adelsmænd;
han erhvervede gods i Herfølge, Svansbjerg og Ringsbjerg.
Jens Falk efterlod sig kun to døtre, af hvilke Kirsten ægtede hr.
Henning Podebusk af Skjern og Karen fik Oluf Axelsen Thott, begge
mænd af rigets fornemste, Henning søn af rigsråden Hans Podebusk
og Oluf den næstældste af »de ni Axelsønner«, som spillede så stor en
rolle i unionstidens kampe. Allerede 1417 begyndte faderen, marsken
Axel Pedersen til Lillø at sikre sig part i Jens Falks efterladte gods;
1419 pantsatte Henning ham sin del af Vallø for 800 gamle engelske
nobler og lovede at udlægge den anden halvdel til svogeren, og 1421
blev skiftedelingen fuldbyrdet. Vallø med forborg, ladegård og abildgård, med skove, marker, fiskevand og vandmøller deltes ligesom
Jens Falks andet gods rundt om i Danmark i to dele. Marsken valgte
først og tog den østre del, medens den vestre tilfaldt Henning Pode
busk. Men delingen fik næppe bestand ; rigsmarsken sikrede sig i selve
delingsdokumentet for 25 lødige mark det halve af det teglhængte
hus, som stod på Hennings gårdpart, og han gav kun slip på sit pant
fra 1419 for at skænke det til sønnen. Helt klart belyst står sagen dog
ikke for os; endnu Oluf Axelsens enke afkøbte Henning Podebusks
børn al den rettighed, de kunne have i Vallø efter deres moder.
I Erik af Pommerns sidste regeringsår blev Oluf Axelsen rigsråd,
men traditionen fortæller, at han hånede og slog kongens frille, og
sikkert er det ialfald, at han var mellem de stormænd, som fældede
kongen, da de 1439 henvendte sig til den bajerske Christoffer og ud
stedte opsigelsesbrevet. Sin gård Vallø øgede han ved mageskifte
med Roskildebispen ; i sine senere år havde han Stevns og Bjæverskov
herreder i pant af kronen, der først indløste dem efter hans død. I
Valløby kirke hænger endnu en malet tavle, hvor man ser den mæg
tige mand som en lille, uanselig, gråskægget stifterfigur knælende for
Trefoldigheden.
Efter slægtebøgerne at dømme var ægteskabet mellem hr. Oluf og
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Slottet set fra nordvest (fot. Københavns Foto-Service).
Karen Falk ikke lykkeligt; »hendes Vis befaldt ham ikke«, og han
skal have betænkt sig længe, før han efter hendes død holdt bryllup
med Johanne Nielsdatter Brok fra Vemmetofte. Hans tredje hustru,
Anna Jensdatter Present, overlevede ham en snes år og var efter alt
at dømme en energisk dame, der i sin enkestand købte gods og vær
nede ejendommen, ikke mindst mod sin steddatter. Trods sine tre
ægteskaber efterlod Oluf Axelsen sig kun døtre, idet sønnerne var
døde før faderen, og af disse døtre bragte den yngste Birgitte gården
til sin ægtefælle, hr. Niels Eriksen Rosenkrantz til Bjørnholm (nu
Høgholm) og Skjern, hvem hun ægtede ca. 1484. Men ubestridt blev
besiddelsen ikke. Thi den ældre halvsøster, som ligeledes hed Birgitte,
og som var gift med den svenske rigsråd hr. Erengisl Nilsson af slæg
ten Natt och Dag, var en forbrydernatur, der ikke veg tilbage for
bedrageri og falsk. Skønt faderen 1460 havde overladt hende jorde
gods i Sverige og Halland samt yderligere for 1200 rhingylden havde
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Vallø set fra syd 1718. Maleri af Jac. Coning på Ledreborg.

erhvervet al hendes ret til Vallø, og skønt hr. Oluf derefter var blevet
indført som eneejer med alle formulariteter, sat på gildebænk og
antvordet »Nøgler, Laas og Gaard med Valløby og alle andre God
ser, som dertil liggende er i Danmark«, tilvirkede den svenske fru
Birgitte to falske breve, hvorefter hun skulle »arve lige med bedste
Barn i Vallø« og alt faderens gods, og disse falsknerier forsynede
hun med de samme segl som det ægte brev. Uden at komme ind på de
juridiske finesser skal det her blot fremhæves, at de to forfalsknin
ger er gjorte til forskellig tid og strider mod hinanden indbyrdes. En
af hendes skrivere bekendte senere, at han havde hjulpet hende med
falsknerierne og kastet en bunke uægte signeter i åen, og efter at fru
Anne Present havde været i Sverige for at modarbejde hende, blev
hun 1479 af det svenske rigsråd dømt som bedragerske og frakendt
al ret i Vallø. For så vidt var sagen klar nok, men den fik et lang
varigt efterspil. Thi netop i disse år kom kong Christiern i strid med
Axelsønnerne, hvis danske pantelen han inddrog, og da fru Birgitte
allerede tidligere havde vist kongen politiske tjenester og endogså
derfor var blevet dømt til bål og brand af svenskerne, er det forståe300
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ligt, at kongen, »der stundede efter slig en herlig Gaard«, 1467 havde
kunnet afkøbe hende Vallø-kravene og gøre indførsel i godset til
fordel for sin dronning, Dorothea af Brandenburg. Hvem skulle nu
bøde for bedrageriet, kronen eller de retmæssige arvinger? I kong
Hans’ danske og svenske håndfæstninger (1483) fastsloges det, at
kongen ikke måtte købe eller pante gods af ridderskabet, og at den
yngre fru Birgitte skulle nyde og beholde Vallø »straks kvit og frit
uden al Hinder og Hjælperede«, men heller ikke dette afgjorde sagen
endeligt. Selv om Anne Present sad på Vallø, beholdt kong Hans i
det mindste en del strøgods samt nogle købstadejendomme, der alt i
alt vurderedes til en rente af 8 sjællandske læster korn. Endda stod
den rolige, besindige Niels Eriksen i et godt forhold til kronen. Han
blev ridder, rigsråd og hofmester for prins Christiern, havde Koldinghus i pant, var med til at dømme Poul Laxmand og deltog i de be
sværlige svenske forhandlinger. Christiern II’s håndfæstning gentog
ordret kong Hans’, hvad Valløgodset angår, og hr. Niels avancerede
til rigshofmester. Men da han var død 1516, rippede kongen påny
op i sagen, og hans voldsomhed gik nu ud over enken, som truet på
livet måtte afstå det omstridte strøgods. Først efter Christiern II’s
fald blev overgrebet påny rettet ved Frederik I’s håndfæstning, så
ledes at fru Birgitte (f 1528) i sine sidste leveår kunne overdrage
sønnen sit fædrenegods helt og ubeskåret. Også hun var i øvrigt en
virksom enke; 1517 havde hun rejst »Iling og Kære« på alt det gods,
der var kommet fra Vallø, siden hendes fader fik Gulland.
Oluf Nielsen Rosenkrantz, der i sine yngre dage skrev sig til Skjern,
var ligesom faderen en sindig og trofast mand. Under Grevefejden
følte han sig som hertug Hans’ tjener, bragte ham i sikkerhed til
Sønderborg og forsvarede sig siden på Nyborg, indtil slottet måtte
overgive sig, vistnok ved forræderi, hvorved hr. Oluf og hele hans
familie kom i grev Christoffers magt. Nødtvungent fulgte han nu sine
sjællandske standsfællers eksempel og sluttede sig til greven, men da
den store adelsjagt begyndte, kastedes han i Blåtårn og blev ved
trusler på livet tvunget til at oplade Vallø. Hans folk måtte derfor
standse forsvaret, og Bastian von Jessen i spidsen for Køge borgere
kunne bemægtige sig skyts og krudt, rede penge og indsat gods.
Vi skylder ham »Valløbogen«, som han lod skrive 1541 ; ved min-
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Broen og
porten (fot.
National
museet).

dre mageskifter forøgede han selv godset, bl.a. ved erhvervelsen af
kronens andel i Raaris, og der er ialfald nogen grund til at formode,
at han har bygget på gården. Enkelte, nu skjulte mure inde i bygnin
gerne synes at stamme fra hans tid, men de skyldes dog snarere hans
hustru, Ide Munk fra Volstrup, som han ægtede 1529, og som over
levede ham i 41 år. Thi en våbensten med årstallet 1551, der nu sidder
på Billesborg, det tidligere Egøje, som fra middelalderen hørte under
Vallø, bærer ægtefællernes navne og våben. Den må ligesom deres
gravsten i Vallø kirke være udført i Københavner-mesteren Morten
Busserts værksted, og samme præg har desuden en våbentavle fra
ægteparrets adelsgård i København (nu Købmagergades posthus).
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I ægteskabet var der fem børn, hvoraf kun tre døtre (Birgitte, Mette
og Karen) nåede den voksne alder. Hr. Oluf selv oplevede at se de
to af dem trolovede. 12 år gammel blev den ældste, Birgitte, 1542
på Vallø tilsagt Peder Bille, en søn af Eske Bille til Svanholm og en
tid opfostret i hr. Olufs hjem; efter den gamle slægtning biskop Ove
Billes råd skete det i Jomfruens tegn, da det er godt at bygge og fæste
sig en jomfru udi ægteskab ; den næstældste datter var allerede tilsagt
Sten Rosensparre til Skarholt. Og da jomfru Karen døde 1553, kunne
hendes to søstre og deres ægtefæller skifte Vallø mellem sig 1554.
Peder Bille til Svanholm og fru Birgitte, der havde holdt bryllup
1548, fik Øster-Vallø, Sten Rosensparre til Skarholt og fru Mette
Vester-Vallø. De to svogre var dygtige mænd, der begge blev rigs
råder og indehavere af store len, og de arbejdede godt sammen.
De to svogres indberetninger har sikkert bidraget til, at Peder Oxe
til Gisselfeld kaldtes hjem fra landflygtigheden, og Peder Bille kom
hurtigt i det bedste forhold til den hjemvendte stormand. Som be
kendt blev de svogre, idet fru Mette efter to års enkestand ægtede
rigshofmesteren ; brylluppet stod på Vallø 14. september 1567, og
Peder Oxe, som således føjede Vester-Vallø til sine øvrige ejendomme,
blev en omhyggelig stedfader for de unge Rosensparrer. Ved sit store
mageskifte med kronen 1573 øgede han Valløs tilliggende med et
halvthundrede bøndergårde i de nærmeste byer; en dam syd for går
den kaldes endnu »Peder Oxes Sø«, og han har sikkert også bygget
på gården, idet han og Peder Bille enedes om i fællesskab at rejse en
skillemur mellem Øster- og Vester-Vallø »over Gaarden og ind udi
Husene«. Efter svogerens død 1575 førte Peder Bille med udpræget
juridisk begavelse svigerindens arvesager, indtil han selv døde 1580.
De to søstre sad nu begge enker, indtil fru Mette bortkaldtes 1588
og fru Birgitte 1592. Medens fru Mette kom til at hvile hos sin første
husbond i Skarholt, begravedes fru Birgitte i Valløby, hvor hendes
ægtefælle var stedt til hvile. I sine sidste leveår udstyrede hun kirken
med pragtfuldt inventar og byggede et nyt kor med en smuk renæs
sancegavl. Fru Mette, der efter sine breve at dømme har talt bredt
sjællandsk, og som under sin sidste sygdom troede sig forgjort af
hekse, gjorde 1582 Gunderup til ladegård under Vallø, og ligesom
sine mænd havde hun ikke blot administrationsevne, men også bygge303
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lyst; efter at Sten havde ombygget Skarholt og Peder rejst Gisselfeld,
Tølløse og Løgismose af nyt, begyndte hun selv at bygge på Vallø.
— »Icke os, Herre, icke os, men gif dit Nafn Ære for din Nåde oc
Sandhed. Psal. CXV. Udi Naffns Gud Faders, Søns oc tend Hellig
Aandt haffvir jeg Mette Rosenkrantz til Walløe salig Her Oluff
Rosenkrantzis Daatir til Walløe Anno 15 — begøndt att bøge tette
store Huss med disse tow store Torne her paa Walløe. Gud were ther
for loffvit i Evighed. Fanget thed wnder Sper och Tag 1586. Gud
alermectigste giifve nu naadeligen sin Aand och Naade til at tet maa
were fast och bestandigt opsat och bøgit, thend hellig Trefoldighedt
til Loff, Prijs och Tacksygelse, meg, myn Børn och woris effderkomendis Arffvinger til Gaffven oc gode. Amen«.
Da det første årstal i indskriften over gårdporten aldrig har været
udfyldt, synes fru Mette selv at have været i tvivl om byggeriets be
gyndelsesår. Men sikkert er det, at hendes »store Hus med disse to
store Taarne« svarer i planen til slottets nuværende sydfløj samt de
to nærmest tilstødende fag af vestfløjen, og fra hendes tid stammer
også broen, hvis inderste del tidligere var en vindebro, men som dog
har bevaret sit sandstenssmykke med de på en gang naive og dekora
tive løver, magre, kortbenede og dog glubske brovogtere, som holder
fru Mettes otte anevåben. Ikke mindre festlig er portalens sandstens
skulptur, som bærer årstallet 1581, og hvis toskanske søjlestilling
krones af hendes eget og hendes to ægteherrers våben. Oprindelig har
der ligesom nu været en karnap over porten, og overalt er de røde
murstensmure rigt smykkede med sandsten; stenkarme med kryds
poster indfatter vinduerne, og både fra vinduesgavlene og fra de fir
kantede eller runde murmedaljoner titter hoveder frem. Ikke blot i
fordelingen, men også i detaljerne svarer disse sandstensskulpturer
fra fru Mettes tid ganske til stenhuggerarbejderne på det 1579 fuld
endte Lystrup; der kan ikke være tvivl om, at samme arkitekt og
samme stenhugger har arbejdet på begge gårde, omend ikke alle deres
skulpturer er af samme hånd. Men navnet er, som så ofte, ukendt;
sikkert er kun, at Valløs ligesom Kronborgs arkitektur er udgået fra
en kreds af nederlandske stenhuggere, der påvirkedes af Cornelis
Floris’ renæssancekunst, og som især efter spaniernes erobring af
Antwerpen 1576 spredtes i stort tal over hele Nordeuropa.
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Det store hus var dog ingenlunde så højt som nu, idet det over
kælderen oprindelig kun har haft to etager, ligesom tårnene kun var
tre stokværk høje. Alligevel generede bygningerne fru Birgitte, og da
søsteren var død, beklagede hun sig over, at hendes bedste kammer var
»bleven hende fordærvet af Røg af den Aarsag, at Skorstenene ikke
kan drage formedelst det store Taarns høje Byggelse. Desligeste der
som den Mantelmur, Galneri med den Vindeltrappe, som begyndt er,
fanger sin Gænge og bliver fuldfærdig, kunde de og forhindre Skor
stenene deres Drag paa det andet Hus. Sammeledes forhindrer for
nævnte Mantelmur, Galneri hendes Gaard fra Luften, saa og fra
Solen den halve Dag af den Aarsag, samme Mantelmur er saa meget
højere forbygget, end der af salig Peder Oxe og Peder Bille bevilget
er«. Sagen blev behandlet af seks gode adelsmænd, som efter kgl.
befaling mødtes på Vallø 22. august 1588, og endte med et forlig,
men Mette Rosenkrantz’ søn havde dog den malice i muren at ind
sætte en våbensten med ordene: »Psalm. 37,8. Forlad Unaade og
overgiv Hastighed, fortørn dig ikke, saa at du gjør ilde«.
Der kan ikke være tvivl om, at muren har delt gården i en nordlig
og sydlig del, der hver har været omtrent kvadratiske, og heraf frem
går da atter, at de to gårddele ikke kan have fået deres navne efter
bygningernes placering, men enten må være blevet kaldt Øster- og
Vester-Vallø efter markernes eller måske efter ladegårdenes belig
genhed. Endnu omfatter gravene om slottet en østre og en vestre
forborg syd for hovedbygningen.
Øster-Vallø gik i arv til Peder Billes søn Oluf, som overlod fæd
renegården Svanholm til broderen Eske, men han døde allerede 1602,
og en halv snes år efter fulgtes han i graven af sin søn Peder og af
sin hustru, Margrete, hvis broder, den lærde Holger Rosenkrantz til
Rosenholm, allerede 1616 skødede Øster-Vallø (med Egøjegaard) til
fru Ellen Marsvin, Christian IV’s svigermoder. For denne bjærg
somme dame har ejendommen sikkert kun været en pengeanbring
else, og hun har næppe opholdt sig meget på gården, men da datteren
fru Kirsten Munk 1629 skiltes fra kongen, rejste hun dog (ifølge hans
skrivekalender) til Vallø. Allerede i begyndelsen af 1630erne må
Øster-Vallø, uvist hvorledes, være udlagt i arv til fru Kirstens børn,
og ialfald bestyredes gården en tid direkte under kronen. Christian
20 DSH 4
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Voldgraven
og tårnene
set fra sydøst
(fot. Türck).

IV lod påbegynde byggeforetagender efter ret stor stil; han beor
drede lensmanden på Tryggevælde til at føre tilsyn, et hus blev ned
brudt (uden at skillemuren mellem gårdene måtte beskadiges), men
så gik det hele i stå ; 1641 var der stor brøstfældighed på den gamle
bygning og på grundvolden til den nye. Kongesønnen, grev Valdemar
Christian til Valdemarsslot, som senest 1641 blev herre på Vallø, 19
år gammel, var sikkert ikke mand for at genoptage det afbrudte byg
geri, og allerede før Christian IV’s død synes han at have afstået
Vallø til moderen, fru Kirsten Munk. Hun gjorde Egøjegaard (Billes-
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borg) til ladegård under Øster-Vallø, og 1651 bortskødede hun hele
ejendommen til Vester-Valløs daværende ejer. I disse år beløb ØsterValløs hartkorn sig til godt 970 tdr.
Vester-Vallø var tilfaldet fru Mette Rosenkrantz’s søn af første
ægteskab, Oluf Rosensparre til Skarholt, der blev rigsråd ved Chri
stian IV’s regeringsovertagelse 1596, og som døde på Dragsholm
1624, som den sidste mand af Rosensparrernes slægt.
Oluf Rosensparres hustru, Elisabeth Gyldenstjerne, sad enke på
Vester-Vallø til sin død 1638 og styrede gården, og derefter tilfaldt
ejendommen hendes datterdatter Birgitte Rud fra Sandholt, gift med
Christen Skeel til Fussingø. Som ejer af ni herresæder, hvoriblandt
gårde som Holbækgaard, Gammel Køgegaard og Odden, omtales
denne adelsmand mange steder i dette værk, men selv om Vallø ikke
var hans fædrenegård, spillede den dog en stor rolle i hans liv, og han
fik stor betydning for den. På Vallø blev han 1627 trolovet med den
16årige Birgitte, som han mistede 1645 efter et lykkeligt ægteskab.
På Vallø stod hans andet bryllup, da enkemanden 1649 ægtede enken
Margrete Lunge, rigsmarskens datter fra Odden, og på Vallø døde
også hans anden hustru efter næppe 4 års ægteskab, der ligesom det
første var kærligt og smukt. For godsets fattige funderede han 1641
det Skeel’ske Hospital i Herfølge, der senere er betydeligt udvidet.
På Vallø skyldes Christen Skeel for at have foretaget store ændringer
og ombygninger, og bygningen selv stadfæster til en vis grad denne
tradition. Selv om visse enkeltheder i arkitekturhistorien næppe mere
lader sig opklare, viser små forskelligheder i murværket, at de øverste
tre stokværk på begge tårnene med deres brede kanonskydeskår og
den øverste etage over Mette Rosenkrantz’ hus er bygget samtidigt
med en forlængelse af vestfløjen, som derved må være blevet 4 vin
duesfag lang. Skulpturerne i disse bygningsdele har et helt andet præg
end i fru Mettes hus, og i stedet for de små, sirligt detaljerede højrenæssance-hoveder med deres sammenknebne bryn og spidse næser
ser vi her større, fyldigere, blidere hoveder, gerne iførte skælagtige
rustninger, med korte næser, runde kinder og små munde, lidt ud
tryksløse og kedelige i al deres artighed, hvad enten de er skægløse
eller bærer fuldskæg. Men i den nordligste del af vestfløjen, hvis
skulpturer i fordelingen svarer til de ældre, hersker i alle tre etager
20*
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Østfløjen, »Det hvide Stift«. Efter Den danske Vitruvius 1749.

en tredje type, som ganske skiller sig fra de to foregående. Udførelsen
er her grovkornet og forsoren, men yderst livfuld og personlig ; hove
derne er ofte drejede til siden, og ansigterne er rigt varierede; til de
bedste hører et par buster af kvinder i modnere alder, den ene med
skarp ørnenæse, den anden trivelig og rund. At denne tredje type, og
dermed nordpartiet af vestfløjen, tilhører Christen Skeels tid, kan
næppe betvivles; dette bygningsafsnit kan ialfald ikke tænkes opført,
så længe mantelmuren med galleriet skilte mellem Øster- og VesterVallø. Vanskeligere er det at henføre den anden skulpturgruppe og
dermed forhøjelsen af sydfløj og tårne til nogen bestemt ejer; stil
formen tyder snarest på begyndelsen af 1600’erne, og det er sandsyn
ligere, at den tilhører Rosensparremes end Christen Skeels tid.
Når Christen Skeel har bygget ret rigt og stort, lader det sig meget
vel forene med, at han personlig skildres som tarvelig af levemåde og
en hader af al ødselhed. I et og alt var han en adelsmand af refor
mationstidens gamle skole, der forenede standsfølelse med dygtighed,
fromhed og ærlighed ; det er betegnende for ham, at han i en instruks
for sine døtres opdragelse lægger vægten på gudelige øvelser, syning
og husgerning, og at han i fundatsen for sit studenterstipendium for308
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byder legatarerne at rejse til Frankrig eller Italien, hvor de i deres
gudsfrygt snarere »forhindres end forbedres«. Men naturligvis for
måede han ikke at dæmme op for de nye moder og dannelsesidealer,
så lidt som han trods alle sine gode egenskaber evnede at hindre den
gamle adels fald. 30. marts 1659 døde han i det belejrede København.
Vallø tilfaldt som mødrenearv sønnen Otte Skeel, der straks af
sine søstre tilskiftede sig Gunderup og Rudholt (for Gammel Køgegaard og Holbækgaard). I modsætning til faderen var han en glad
og fornøjet natur; på sit dødsleje (1695) kunne han sige: »Jeg haver
haft en naadig Konge, en tro og elsket Hustru, dydige Børn og el
skede Sødskende«. Bøndergodset omfattede næsten alle Valløbys,
Himlingøjes og Taarnbys bøndergårde, en snes i hvert sogn, i Her
følge tjente 54 af 105 gårde under herregården, foruden en halv snes
i Sædder sogn. Hovedgården takseredes 1664 til 88 tdr. htk., 1688 til
78*/^ tdr. htk. ager og eng og godt 5 tdr. skov. Udsæden ansattes til
275 tdr. Id., høslettet til 345 læs, græsningen til 54 høveder.
Da Otte Skeels enke, fru Kirsten Bille til Birkelse, var hensovet
1704, solgte sønnen Christen Skeel 1707 hele godset til sin svigerfader,
den indflydelsesrige Christian Siegfried von Piessen, ejer af Glorup,
og forbeholdt sig kun begravelsessted i Valløby kirkes kapel, hvor
han og begge hans hustruer hviler. Men allerede 1708 afhændede
Piessen Vallø til kong Frederik IV for en sum af 165.000 rdl., og 21.
januar 1713 skænkede kongen »den grevelige Hoved-Residens Gaard«
med alt dens tilliggende til sin elskede Anna Sophie Reventlow, fyrst
inde af Slesvig, som han året før havde bortført fra Clausholm.
Vallø, der således var ophøjet til grevskab, blev vel nok Anna Sophies
yndlingsslot. Både før og efter dronning Louises død og Anna Sophies
kroning 1721 opholdt hun sig hyppigt på slottet. Tre af hendes børn,
der alle døde i spæd alder, begravedes i Valløby kirke. 1720 købte
hun Lellingegaard med Taagerød og Lidemarksgaard (ialt 838 tdr.
htk.), som indlemmedes i grevskabet, og efter 1721 iværksatte den
byggelystne konge betydelige byggearbejder. Hele det gamle ØsterVallø, som anes på det ældste billede af Vallø (et maleri af Jac.
Coning fra 1718), jævnedes med jorden eller ombyggedes; mod øst,
hvor Det hvide Stift nu står, påbegyndtes en køkkenfløj, og nord
fløjen rejstes i dens nuværende form.
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Det var i gamle dage reglen, at hver tid byggede i sin stil, og det
er derfor mærkeligt, at på Vallø er denne regel for en enkelt gangs
skyld brudt. Thi ikke blot de mure, som må henføres til Rosenspar
rerne og Skederne, men også Frederik IV’s nordfløj retter sig så nøje
som muligt efter fru Mettes renæssance-hus. Om denne respekt for
det givne skyldes bygherren eller bygmesteren, får stå hen, men det
siges udtrykkeligt i kontrakten med Frederik IV’s arkitekt J. C. Krieger, at nybygningen skulle rette sig efter slottets ældre dele, og selv
om man sparede sandstensskulpturerne på nordsiden, skulle der ind
mod gårdspladsen være både vindueskarme, lister og billedhoveder af
sten ligesom »paa det store nye Hue« (vestfløjen). Således blev det
også, og stenhuggerne har gjort deres bedste for at efterligne de gamle
skulpturer, uden dog at kunne frigøre sig for deres egen tids smag ;
mellem de romerske krigere er der blandet janitsjarer, et kvindehoved
er blevet pyntet med fontange, og hverken i sirlighed eller humør
nåede de langhalsede, basunkindede efterligninger orignalerne. I det
indre derimod herskede samtidens stil, således som de sparsomme
rester af kirkens udstyr endnu viser, og efter at der 1718 var indrettet
et kapel i udbygningen uden for sydtårnet, blev der 1723 i konge
parrets nærværelse indviet en ny kirke i nordfløjens stueetage, med
altermaleri af Krock og marmormalede snitværker af Ehbisch. Endnu
i Frederik IV’s sidste år arbejdedes der stærkt i slottets indre, hvor der
opsattes en mængde stuklofter og kaminer. 19. juli 1730 foretog kon
gen og dronningen, der 1729 havde stiftet Hospitalet i Herfølge, en
rejse fra Fredensborg til dronningens yndlingssted for i nogle timer
at tage det nybygte slot i øjesyn, men trapperne tog på kongens kræf
ter, og 12. oktober udåndede han på Odense Slot.
Efter Frederik IV’s død blev Anna Sophie hårdt straffet af sted
sønnen, og kun som sær nåde fik hun lov til at beholde dronningetitlen
og Clausholm, men alle sine andre ejendomme, jordegods og værdi
papirer, måtte hun afstå, deriblandt grevskabet Vallø med al dets til
liggende, også Anna Sophies privaterhvervelse Lellingegaard. Chri
stian VI synes straks at have været i vildrede med, hvad der skulle
foretages med godset; det blev vistnok tilbudt hans faster, prinsesse
Sophie Hedevig på Vemmetofte, som har vægret sig ved at modtage
gaven, og derefter blev det ved gavebrev af 24. marts 1731 overdraget
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Valløs vestre hjørne. Litografi fra første halvdel af det 19. århundrede.
dronning Sophie Magdalene og arvinger, ikke som len, men »til evin
delig Arv og Ejendom«. »Og saaledes kende vi for os og vores kgl.
Arve-Successorer aldeles ingen mere Lod, Del, Ret eller Rettighed at
have til eller udi bemeldte Grevskab«.
Dronningen fortsatte straks med byggeforetagenderne, som ikke
var afsluttede ved Frederik IV’s død, og efter nogle års forløb rejstes
også Det hvide Stift. Nu var der ikke mere tale om at efterligne slot
tets oprindelige stil, og tidens barok fik lov til at gøre sig gældende,
men smuk og elegant var trods sin lidenhed den af Thura tegnede
bygning, som nu kom til at indfatte slotsgårdens østre del, og som
oprindelig bestod af to højere fløje med mansardtag og en mellem
bygning med en ottekantet centralpavillon, udformet som et pompøst
stykke barokarkitektur. Trods årstallet 1733 er den først rejst på
Vallø 1735 - 38, bygningsregnskaber viser, at der forinden er arbejdet
på en kirke og et trappehus på Lellinge, og at både dronningens buste
i gavltrekanten og de svævende engle over pavillondøren har været
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bestemt for dette påbegyndte, men atter opgivne byggeri på Lellinge.
Bag begge byggeforetagender ligger dog formodentlig de planer, som
dronningen gennemførte, da hun på sin fødselsdag 28. november 1737
oprettede det kongelige Frøichen-Stift. Fundatsen, der straks stadfæstedes af kongen, blev vel trykt, men publiceredes ikke i samtiden.
Abbedissen skulle være af gammel fyrstelig, dekanessen af grevelig
æt, og de tolv stiftsfrøkener, af hvilke de tre skulle være kongelige
hofdamer, måtte kunne dokumentere deres 16 aner. I årspenge opbar
abbedissen 1000, dekanessen 600, de tre hofdamer 400 og de andre
frøkener 300 rdl., foruden deres bolig, brændsel og vildt. 14. maj
1738, da fundatsen fik nogle tillæg, foregik indvielsen med al den
ceremonielle højtidelighed, som enevoldshoffet rådede over. Klok
kerne ringede i slotstårnet og i sognekirken, medens stiftsfrøknerne
om morgenen samledes hos dekanessen, enkegrevinde Beata Henriette
v. Reuss-Plauen, derfra gik til abbedissen, prinsesse Frederikke af
Wiirtemberg, og videre til den store sal, hvor de kongelige herskaber
tronede, omgivne af hoffet. De to første stiftsprovisorer, gehejmeråderne Iver Rosenkrantz og Frederik Råben, indførte abbedissen,
den tredje, dronningens overhofmester Victor Christian von Piessen,
ledsagede dekanessen, og efter en kort tale af Iver Rosenkrantz lo
vede abbedissen med et underdanigt håndslag at holde den under
skrevne revers og modtog Valløordenens hvide kors og røde bånd,
stiftelsesdiplomet (en pragtfuld illumineret pergamentskodeks), den
store, sølvbeslåede abbedisse-stav og nøglen, kostbarheder, som endnu
er bevarede. Derefter tildeltes der også de andre damer statutter og
stiftsorden, inden alle bivånede en gudstjeneste i slotskirken, og ende
lig gik man til taffels i den store sal, alt medens trompetstød og
kanonsalutter markerede ceremonierne.
Stiftet fik lov til at føre et kongekronet våben med de danske løver,
den brandenburgske ørn og i hjerteskjoldet dronningens navnetræk ;
dets valgsprog blev: »Candet et accendit« (det lyser og opildner).
Damerne skulle til daglig være klædt i beskeden sort dragt, men på
solenne stiftsdage bære en hvid silkekjole med sorte kniplinger, abbe
dissens af damask, dekanessens af atlask og stiftsfrøkenernes af grosde-tours, og dertil foruden langt hovedslør en tyrkisblå kappe med
for henholdsvis af hermelin, atlask eller taffent. Således var alt ordnet.
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Vallø efter branden 1893 (fot. Nationalmuseet).
Som overdirektrice beholdt dronning Sophie Magdalene den øverste
ledelse af sin stiftelse, indtil hun bortkaldtes 1770, efter 24 års enke
stand, og endnu i hendes levetid foretoges en forhøjelse af den hvide
stiftsbygning. På altanbygningen sattes 1765 et øvre stokværk, hvis
rundbuede murfelter smykkes med stukrelieffer, som gengiver dels
erindringsmedaljerne fra stiftets oprettelse, dels de to allegoriske fi
gurer, som oprindelig sad over pavillongavlen. Med dygtighed har
arkitekten, D. G. Anthon, forstået at tilpasse det nye efter det gamle,
så helheden er fornem og fin.
I øvrigt forløb disse år roligt og fredeligt for stiftet, men da dron
ning Caroline Mathilde marts 1771 havde overtaget protektoratet,
nåede Struenseetidens reformiver også Vallø. Den nye provisor, Ulrik
Adolf Holstein, udarbejdede en plan til at udstykke stiftets hoved
gårde. Han afskedigede egenmægtigt flere af stiftsbetjentene, afkor
tede andres lønninger, skønt stiftet trods kvægpesten var meget vel
situeret, og kom hurtigt i kompetencestrid med abbedissen, prinsesse
Louise Sophie Frederikke af Slesvig-Holsten-Gliicksborg, som tappert
forsvarede sine og stiftets rettigheder. Planerne blev til intet ved
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Havesalen (fol. Aa. Roussell).

Struensees fald, og under enkedronning Juliane Marie, der var stiftets
protektrice fra 1772 til sin død 1796, kom alt atter i den gamle gænge.
Under kronprinsesse, senere dronning Maria Sophie Frederikkes lange
protektoratstid (1796 - 1852) foretoges derimod en række forandringer
i fundatsen, der lempede det oprindelige ceremoniel. 1799 bortfaldt
aneprøven, således at dansk adelsskab giver adgang til indskrivning,
1803 ophørte den solenne indklædning i stiftsdragten. Efter den tredje
abbedisse, prinsesse Sophie Magdalene til Slesvig-Holsten-Glücksborg
(1782- 1810), besattes abbedissepladsen ikke mere, og det bestemtes,
at der herefter ikke skulle være abbedisse og dekanesse på samme tid.
1819 sanktioneredes stiftets våben, som i øvrigt skyldtes en fejlagtig
sammenblanding af stiftets og de to sidste abbedissers våbenmærker;
det nuværende stiftsvåben er blevet godkendt i 1838. På stiftets 100årsdag fik det en ny fundats; fra nu af trådte en kurator i provisorernes sted. Den nugældende fundats er af 25. oktober 1945.
Under de senere protektricer, arveprinsesse Caroline (1852- 1881),
Dronning Louise (1881 - 1898), Frederik VIII’s dronning Louise
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Interiør fra dekanessens lejlighed (fol. Aa. Roussell).

(1898 - 1926) og dronning Alexandrine (1926 - 52), (dronning Ingrid er
nu protektrice) er stiftets virksomhed atter og atter udvidet. Medens
bøndergodset for størstedelen er afhændet og kirketiender og arve
fæsteafgifter afløste, er kapitalen vokset. Stiftet understøtter nu 35
virkelige og 70 overordentlige stiftsdamer, 163 indskrevne frøkener i
første afdeling samt 16 enker, der tidligere som ugifte har været ind
skrevne i stiftet, 12 enker efter eller ugifte døtre af mænd i de to før
ste rangklasser, foruden at det opretholder andre godgørende virksom
heder (alderdomshjemmet Carolinestiftelsen, arveprinsesse Carolines
børneasyl og dronning Anna Sophies stiftelse). Indskrivningspengene
er for hver frøken 4000 kr., kapitalformuen var 1953 12.860.000 kr.
Stiftet ejer ialt 7.366 tdr. Id.
Helt uden strid og modgang er årene dog ikke forløbne. Folketinget
gjorde 1871 -73 et forsøg på at indlægge stiftsmidlerne under rigs
dagens bevillingsmyndighed, og også i senere år har der lydt røster i
denne retning, men hidtil er stiftets retslig uafhængige stilling blevet
respekteret. Det har i en vis årrække fået de nedadgående konjunk-
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turer at føle. Og et hårdt slag ramte det ikke blot økonomisk, da
slottet brændte natten mellem 19. og 20. marts 1893.
En aldrende stiftsdames væltede lys tændte ild i et gardin, ilden
bredte sig med rivende hast, enkelte af stiftsdamerne måtte i yderste
øjeblik reddes ud gennem vinduerne, og i løbet af en nat forvandledes
den minderige bygning til en rygende ruin. Nogenlunde alt brændbart
fortæredes af ilden. Det firkantede tårnspir sank ned i tårnet, det
runde tårnspir brændte over forneden og styrtede i graven, efter at
fløjstangen først havde boret sig ind i tårnmuren. Resterne af kirke
inventaret, døbefonten, stumper af altertavlen samt altersølvet og det
rigt broderede alterklæde undgik ligesom stiftsinsignierne og enkelte
malerier ødelæggelsen. Ellers fortæredes alt indre udstyr, og nu eksi
sterer end ikke billeder af Frederik IV’s sale. Kun enkelte kælder
hvælv modstod de nedstyrtede masser.
Branden føltes som en national sorg, men selv om de gamle mure
slog revner og sandstenen skørnedes, overlevede de dog katastrofen,
og endnu medens det brændte i grunden, gjorde protektricen de første
skridt til slottets genrejsning, som derefter gennemførtes i løbet af
det følgende tiår under ledelse af arkitekt, professor Hans J. Holm.
Målet var selvfølgelig at genskabe det gamle, så vidt det lod sig gøre,
og samtidigt at indrette bygningen så praktisk som muligt. Den rum
mer nu lejligheder for 11 stiftsdamer med egen husholdning foruden
en længe ufærdig dekanessebolig. På nogle punkter kunne det oprin
delige rekonstrueres eller genskabes, således især sydfacaden med kar
nappen over porten. På andre punkter indføjedes helt nye bygnings
dele ; belært af erfaringen rejste man de to små vindeltrappetårne
inde i gården, og af nyt byggedes også den syvkantede havepavillon
uden for nordvesthjørnet samt alle kvistgavlene. Også de ny tårnspir
behandledes forholdsvis frit, idet disse udsatte bygningsdele allerede
tidligere var ændrede. 1740 var det runde tårns spir blevet nedtaget,
og det er tvivlsomt, om det da blev genopført; i århundredets slut
ning stod tårnet ialfald med et simpelt kegletag, og ved en hovedistand
sættelse i 1860’erne havde endelig begge tårnene fået renæssancespir.
Ved denne næstsidste istandsættelse, der foretoges 1863 - 66 og
lededes af arkitekt Zeltner, var hele den gamle del af slottet under
gået den forandring, at de røde mursten var rensede og udbedrede
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Luftfotografi af Vallø slot og park set fra sydøst.
(med rigelig brug af cement), medens de tidligere i lange tider havde
været hvidkalkede. Farveændringen havde understreget kontrasten
mellem de ældre fløje og Det hvide Stift, og da barokkens arkitektur
for ca. 50 år siden endnu var ret ringeagtet, føltes modsætningerne
så stærkt, at man efter branden tænkte på at ofre hele Det hvide Stift
og desværre delvis nedrev dets mure. Men heldigvis skånedes bygnin
gens værdifuldeste parti, og til slut har man også ladet denne bygning
vederfares retfærdighed og vist sin pietet mod det kongepar, hvem
Vallø adelige stift skylder sin eksistens. Både historisk og kunstnerisk
set er den hvide stiftsbygnings bevaring en lykke.
Trods brandens ødelæggelser kan Vallø endnu, indfattet af den
herlige park med blomsterløggartneriet, der blev oprettet i 1960, og
monumenterne over de fortjente kuratorer greverne J. G. Moltke til
Bregentved og C. H. C. Moltke til Lystrup, fortælle hovedpunkterne
af sin skæbne gennem tiderne. Vi kender ganske vist ikke navnet på
Mette Rosenkrantz’s dygtige og fantasifulde bygmester, men navne
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som Hans v. Paschen og Herkules Mida, som først arbejdede på
Lübecks rådhus og siden kom til Sverige, har været bragt i forslag.
Hvem han end var, kan han være sit arbejde bekendt ligesom senere
Thura med sit Hvide Stift og Anthon med sin franske nyklassicismes
lette og spinkle elegance.
CHR. AXEL JENSEN
EJERE

BYGNINGER

ca. 1330 Eskild Krage
1409 Oluf Axelsen Thott
1484 Niels Eriksen Rosenkrantz

Øster Vallø
1554
1616
1620
1651

Birgitte Rosenkrantz Bille
Ellen Marsvin
Kirsten Munk
Christen Skeel

1590 Kor i kirken tilføjet

Vester Vallø
1554 Mette Rosenkrantz
Rosensparre
1567 Peder Oxe

1651
1707
1708
1713

Christen Skeel
Chr. S. v. Piessen
Frederik IV
Anna Sophie Reventlow

1731 Sophie Magdalene
1737 Frøken-Stiftet oprettet

1586 Vallø opført i to etager med
to tårne og bro
ca. 1610 Tårnene forhøjet, vestfløj
forlænget, ét stokværk tilføjet
ca. 1640 Vestfløj yderligere forlænget

1721 Ombygninger og nuværende
nordfløj ved J. C. Krieger

1735- 38 Trefløjet bygning
Det hvide Stift opført ved
L. de Thura
1765 Et øvre stokværk tilføjet
Det hvide Stift ved
D. G. Anthon
1863 - 66 Hovedistandsættelse ved
Th. Zeltner, begge tårne
tilføjet renæssancespir
1893- 1903 Genopført efter brand
ved H. J. Holm

Gården set fra syd (fot. Aa. Roussell).

Søholm
Magleby sogn, Stevns herred, Præstø amt

Blandt herregårdene på Stevns har tre et navn med klang i vor hi
storie og digtning: Roskildebispens Gjorslev, kongens Højstrup og
Bille-ættens Søholm. Medens Gjorslevs stolte tårn endnu rejser sig
synligt vidt omkring over det flade Nordstevns, er Højstrup nu en stor
forpagtergård med moderne hovedbygning under Vemmetofte gods.
Også Søholm er kun en skygge af sig selv. Gården ligger nu midt på
de åbne marker et par kilometer nord for Gjorslev. Bygningerne er
tildels fra 18. århundrede, men ganske blottede for interesse, og natu
ren har ikke ødslet sine gaver på stedet; af en sø, der kunne give en
forklaring af gårdens navn, ses ingen spor. Går man imidlertid fra
gården en tur ud over marken mod øst, mod skovene, der her dækker
den lave kyststrækning nord for Stevns Klint, står man efter en van
dring på ca. en kilometer pludselig ved søen. Søholms jorder skråner
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jævnt ned mod vandet, der mod nord har afløb gennem en dyb træbevokset slugt; øst for søen rejser sig Gjorslev bøgeskov lige op fra vand
fladen, og midt i søen skyder et lille skovklædt næs frem fra Søholm
siden. På dette næs, hvor nu stilheden kun brydes af en flok fasaner,
der skræmmes op af den sjældne besøgende, eller et rådyr, der plud
selig bryder gennem vildnisset for at søge flugten ud over marken,
her lå det gamle Søholm, hvis historie berettiger interessen for den
endnu eksisterende hovedgård.
Søholm er sandsynligvis oprindelig vokset ud af en nu forsvunden
landsby Sørup, der i 1492 ligesom endnu i 17. århundrede kort før
sin nedlæggelse bestod af 13 gårde. Hovedgårdens jorder synes til
dels at have været dyrket i fællesskab med landsbybøndernes, lige til
landsbyjorden helt lagdes under hovedgården. Denne nævnes første
gang 1346 og tilhørte da Niels Eriksen af slægten Saltensee, en jysk
herremand, der vistnok havde fået Søholm med sin hustru Cathrine
Timmesdatter (Aagaard). Samme år gik gården til Niels Knudsen
Manderup til Svanholm i medgift med Niels Eriksens datter Cecilie.
På Niels Eriksens vegne blev skødet udstedt på Sjællands landsting af
brudens broder Jacob Nielsen, der selv skrev sig til Magleby. Med
gården fulgte hele landsbyen Sørup samt bl. a. en vejrmølle og en
vandmølle i nærheden. Vandmøllen, der kan følges som et tilbehør
til gården langt op gennem de følgende århundreder, havde sin plads
ved den før nævnte slugt, hvorigennem Søholm Sø har afløb mod
nord. Niels Knudsen vides kun at have haft én søn, der døde tidligt,
og én datter. Efter hans død o. 1366 er Søholm på en eller an
den måde gået tilbage til hustruens slægt, idet hendes yngre bro
der Erik Nielsen (Saltensee) ses at have ejet den ; endnu henved
100 år senere mente dog Niels Knudsens dattersøns søn at
kunne rejse retskrav på besiddelsen af Søholm, omend ganske
vist uden held. Gården var imidlertid med Erik Nielsens enke Inge
borg Pedersdatter Grubbe engang kort før 1380 gået over til hendes
anden ægtefælle Henneke (senere kaldet Johan) Olufsen Bjørn, der
var dens ejer til sin død o. 1414. Han var en stor godsbesidder, der
ved giftermål, arv og køb blev ejer af 5 hovedgårde på Sjælland og
3 på Fyn. Til sin gård i Stevns herred har han nok følt sig særlig
knyttet; i alt fald ønskede han, at messer for hans og hans hustrus
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Søholm voldsted set fra nordvest (fot. Aa. Roussell).

sjæle skulle læses i herredets hovedkirke, og 1395 skænkede han derfor
en del af Søholms strøgods på Stevns til et vicarie ved Store Hed
dinge kirke. Efter hans død deltes hans gods mellem hans to døtre,
af hvilke Helene, gift med den senere rigsråd Steen Basse til Tybjerg,
fik Søholm. Også han samlede sig rigt gods (7 hovedgårde); da han
på sine gamle dage sad barnløs som sin slægts sidste mand, søgte han
ved hjælp af dette gods at sikre sig bevarelsen af slægtsnavnet, og
1446, to år før sin død, overdrog han alt sit købe- og pantegods på
Sjælland og Fyn til sin søsterdatter Sidsel Lunge og hendes mand
Torbern Bille på den betingelse, siger overleveringen, at de skulle op
kalde en søn efter ham. En af ægteparrets sønner kom også til at
hedde Steen Basse Bille, men Basse-navnet forsvandt dog hurtigt igen,
hvorimod fornavnet Steen fra da af stadig er blevet båret af mænd
af Billeslægten.
Torbern Bille blev grundlæggeren af Bille-slægtens magt og indfly
delse, dels som skaberen af dens godsrigdom, dels som stamfader til
hele den senere talrige slægt. Han deltog ikke meget i det politiske
liv, men var så meget mere optaget af at styrke sin egen økonomiske
21 DSH 4

321

PRÆSTØ AMT

magtstilling. Han købte sig yderligere gods til det, han havde arvet,
men navnlig var han en foregangsmand i den bevægelse for at samle
det tidligere ofte spredte bøndergods omkring hovedgårdene og der
ved skabe større godskomplekser, som ind i 15. århundrede i så høj
grad greb om sig i den danske herremandsstand. Ved Søholm ejede
han jo imidlertid allerede hele Sørup by (hvoraf han dog muligvis
har nedlagt en del for at lægge mere jord under hovedgården, som
sidst i århundredet i hvert fald delvis blev drevet ved arbejdsydelser
af gårdsæder i Sørup). I nabosognet ses på skifterne efter ham og
hans hustru en halv snes gårde i Holtug at have ligget under Søholm
i hans tid ; men ellers er gårdens bøndergods nogenlunde jævnt spredt
over herredet endnu ved Torbern Billes død. Året før sin død 1465
havde han overladt Søholm til sin ældste søn Bent Bille, men et ende
ligt skifte mellem hans seks børn kom først i stand 1492.
Bent Bille beholdt ved dette skifte Søholm, men døde forøvrigt to
år derefter, efter en menneskealders besiddelse af gården. Den del
af faderens gods, han havde arvet, forøgede han stærkt ved to fordel
agtige ægteskaber.
Hans gods blev delt mellem hans fem børn, af hvilke den yngste,
Anders Bille, endnu var umyndig og foreløbig blev boende med sin
moder på Søholm. Fra ca. 1506 skrev han sig til Søholm, men først
efterhånden udkøbte han dog sine søskende af gården. Samtidig både
byggede han og købte, pantede og mageskiftede sig gods til, og da
han efter at have udkøbt alle medarvinger 1529 erhvervede sig konge
ligt dombrev på Søholm, hørte der til godset endnu en hovedgård,
Frøslevgaard i samme herred, samt 2 møller og 94 gårde foruden
gårdsæder og huse. I kong Hans’ sidste år stod Bille-slægten på højde
punktet af sin magt. Også den unge Anders Bille nød godt heraf, idet
han 1505 forlenedes med Stegehus på Møen. Også med Christiern II
stod han på en god fod, men sluttede sig ikke desto mindre straks
1523 til Frederik I og blev som løn herfor optaget i rigsrådet og fik
Stevns herred overladt som pantelen. Her i sin egen hjemegn måtte
han slå bøndernes rejsning til fordel for Christiern II ned. Efter Fre
derik I’s død var han som hele Bille-slægten modstander af Christian
III’s kongevalg. Da Grevefejden det følgende år brød ud, ville han
som befalingsmand på Sjælland rejse kamp mod grev Christoffer;
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men greven kom ham i forkøbet og indesluttede ham på Søholm,
der udsattes for en regulær belejring. Da murene under beskydningen
af landsatte skibskanoner begyndte at styrte sammen, besluttede An
ders Bille at opgive sin modstand og gik over til grevens parti, ja blev
endog snart en af grevens nærmeste rådgivere. Efter Christian ni’s
sejr fik han kun tilgivelse på meget hårde vilkår; han mistede sine
offentlige hverv, sine len og de deri stående pantesummer. 1535
havde kongen givet Sivert Grubbe følgebrev på Søholm, men ved
den endelige opgørelse fik Anders Bille dog lov til at beholde gården
såvel som sine øvrige private ejendomme. Af Søholm siges det dog,
at kun »blotteste Jorden« var tilbage. Inden længe kom Anders Bille
imidlertid ovenpå igen. Han giftede sig for anden gang rigt, og trods
21*
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det, at hans upålidelige karakter gentagne gange havde lagt sig for
dagen, bragte hans smidighed og praktiske duelighed ham atter på
vigtige offentlige poster. På Søholm har han sikkert fået bygningerne
genrejst, og antagelig fik da gården fra hans tid det udseende, den
havde i det følgende par hundrede år, således som vi kender det fra
en synsforretning 1714, der senere skal omtales.
Da Anders Bille 78 år gammel døde i 1555 (og blev begravet i
Søholms sognekirke Magleby), arvede hans børn i fællesskab Søholm,
som flere af sønnerne skrev sig til. En af dem, Hans Bille, boede på
Søholm, men døde allerede 1558, medens en anden, Frands Bille, var
lensmand på Silkeborg og flere andre steder, men faldt 1563 som
viceadmiral i slaget ved Øland. Af hans sønner skrev Erik Bille sig
til Søholm, men han døde ugift 1590 som sidste mand af Bent Billes
linje (Søholm-linjen) af slægten. Hans moster Helvig Jakobsdatter
Hardenberg, enke efter den bekendte lensmand i Bergen, Erik Rosenkrantz, købte Søholm; hun siges at have været sin tids rigeste frue i
Danmark. Af hendes gods tilfaldt 1599 Søholm datteren Anne Rosenkrantz, gift med den holstenske adelsmand Frands Rantzau til Rantzau, der havde flere store danske forleninger og stod i gunst både
hos Frederik II og Christian IV; han faldt 1612 på Skællinge Hede
og begravedes i Magleby kirke, hvor også hans enke syv år senere
fik sit hvilested i et formentlig i disse år tilbygget særligt gravkapel.
I faderens dødsår var deres datter Sophie Rantzau blevet gift med
Mogens Gyldenstjerne til Findstrup. Efter moderens død overtog hun
Søholm 1619 — og hun blev gårdens herskerinde i 50 år. Om hende
og hendes mand lever endnu et synligt minde i sognet, idet de lod
opsætte prægtige herskabsstole med deres udskårne anevåben i Mag
leby kirke. Mogens Gyldenstjerne døde 1639, og Sophie Rantzau sad
derefter enke i mange år, i en periode, der ikke var det danske land
brug gunstig. 78 år gammel opgav hun 1669 styret af Søholm og
solgte den til gehejmeråd Morten Skinkel, men blev selv boende på
gården til sin død 1675. Morten Skinkel var en dårlig økonom, og da
forholdene for landbruget stadig ikke bedredes, fik han kun ringe
indtægter af gården, hvor efterhånden en stor del af bønderne skyldte
landgilde for flere år. Selv kom han i stor gæld, og 1680 afhændede
han da for 22.000 rdl. Søholm med tilhørende gods til dronning Char-
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lotte Amalie, der et par år i forvejen havde købt nabogodset Gjorslev.
Søholm hovedgård stod da til 108 tdr. htk., medens bøndergodset var
på godt 685 tdr. htk. Af 79 bøndergårde var kun 54 bortfæstet.
Dronning Charlotte Amalie tog energisk fat på godsets forbedring.
Landsbyen Sørup blev straks efter 1680 nedlagt og dens jorder lagt
ind under hovedgården (en del dog også under Gjorslev); efterhån
den som dronningen i de følgende år kom i besiddelse af det meste
af Stevns (se under Vemmetoftes historie), kunne bøndergodsets til
hørsforhold til hovedgårdene omreguleres. Medens Søholm ved dron
ningens køb 1680 endnu ejede bøndergods rundt om i Stevns herred,
var godset ved dronningens død 1714 samlet i herredets tre nordligste
sogne, Magleby, Strøby og Varpelev, der til gengæld for de to’s ved
kommende så godt som helt tilhørte Søholm. Efter Charlotte Amalies
død tilfaldt Søholm hendes søn kong Frederik IV, der 1716 tillige til
byttede sig Gjorslev.
Da Søholm i hele Charlotte Amalies ejertid ikke var blevet benyttet
til beboelse og formentlig ikke mere ville blive benyttet, besluttede
Frederik IV 1715 at lade hovedbygningen nedrive, og dermed faldt
da den gamle borg på næsset i søen. 1714 var der imidlertid optaget
et syn over den, som tillige med selve voldstedet giver vor eneste viden
om gårdens udseende. Borggården har ligget ude på næsset, der var
gjort til en ø ved, at to parallelle grave var gravet igennem det; her
over førte to broer af egetræ med rækværk. Borggården (på den yder
ste banke, som var yderligere sikret mod vest og nord af en vold og
en indre voldgrav) var firlænget; alle fire længer var på to stokværk,
opførte af kridtsten (og en del mursten) og dækkede af tegltag. Den
ene længe havde hvælvet kælder, i stueetagen bryggers og køkken og
et par værelser, og på 1. sal en sal og et par kamre; et vindeltrappe
tårn herved afsluttedes foroven med et fladt skifertag. I en anden
længe nævnes på 1. sal en stor sal med panelværk kaldet riddersalen,
i den tredie atter køkken m.m. forneden og sal med panelværk og
kammer ovenpå, og i den fjerde endelig hvælvet kælder, derover en
flisebelagt stue og 4 kamre og ovenpå endelig en stor sal, »som ingen
Tid har været bragt i Stand«. I hjørnet mellem de to sidstnævnte huse
stod endnu et trappetårn med spir dækket af skifertag. Som før nævnt
må det væsentlige af bygningerne tænkes at have været fra tiden nær-
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mest efter Grevefejden. Hele borggården var imidlertid 1714 ganske
forfalden; der var ingen port og de tre af længerne havde ingen vin
duer, men kun træluger. Kort efter forsvandt bygningen altså helt.
Fra Frederik IV’s tid til 1962 har Søholm hørt under Gjorslev, og
dens historie falder sammen med denne borgs. Chr. Lindenerone, der
var godsernes ejer 1743 - 72, lod opføre nye avlsbygninger af kridtsten
på den nuværende plads. På ladens gavl står årstallet 1760; de øvrige
bygninger opførtes i de nærmest derefter følgende år og danner en
lukket firkantet gård. Forpagteren havde oprindelig bolig i portfløjen.
1828 byggedes en fritbeliggende hovedbygning lige øst for gården til
beboelse for forpagteren. Denne bygning blev nedrevet 1946. En del
af avlsgården er ombygget eller fornyet.
Søholm har gennem lange tider været drevet som forpagtergård.
1962 overdrog kammerherre E. Tesdorpf til Gjorslev og Søholm ejen
domsretten over Søholm til sin søn Peter Henrik Tesdorpf. Til godset
hører ialt 590 tdr. Id., der er sat til en ejendomsværdi af 1.700.000 kr.

GUDMUND BOESEN
EJERE

BYGNINGER

Niels Eriksen (Saltensee)
1346 Niels Knudsen (Manderup)
ca. 1380 Henneke Olufsen (Bjørn)
1416 Steen Basse
1446 Torbern Bille

ca.1540 Firlænget bygning i to
stokværk af kridtsten og
teglhængt, omgivet af grave

1590 Helvig Jakobsdatter
Hardenberg
1599 Frands Rantzau
1619 Sophie Rantzau (Gyldenstjeme)
1669 Morten Skinkel
1680 Charlotte Amalie
1714 Frederik IV
1743 Christen Lintrup (Lindencrone)

1715 Bygningerne nedrevet
1760-72 Nuværende avlsbygninger
opført

1793 Jacob Bronnum Scavenius

1828 Hovedbygning opført som
forpagterbolig

1925 Adolph Tesdorpf

1946 Hovedbygningen nedrevet

Hovedbygningen set fra vest (fot. Nationalmuseet).

Gjorslev
Holtug sogn, Stevns herred, Præstø amt

På Stevns frugtbare slette, hvor hver lille højning gerne kaldes bjerg,
er Gjorslevs mægtige tårn vel nok det højeste punkt. Dets top, hvorfra
man på klare dage har den herligste udsigt over land og vand helt til
København, ses selv viden om, ragende op over parkens træer, og
nærmer man sig gården gennem den ydre indkørselsport, møder blik
ket atter tårnet. Over hovedbygningens tag og borggårdens træer knej
ser det for enden af »Bredgade«, som flankeret af lave, maleriske
bindingsværkslænger fører den besøgende gennem avlsgården ind til
den indre borggård.
Således viser Gjorslev straks og uden forbehold sin største og mærk
værdigste herlighed, sin middelalderlige bygning. Man undrer sig blot
over, at den først i vort århundrede har fået sin velfortjente plads i
dansk arkitekturhistorie, og at man længe vedblev at sætte forsigtige
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spørgsmålstegn til oplysningerne om dens alder og dens bygherre.
Dunkelt er kun det kapitel af gårdens historie, der ligger forud for
bygningens opførelse. Ifølge Arild Huitfeldt skal den bekendte Rane
Jonsen, Erik Klippings kammermester og en af de sammensvorne fra
Finnerup lade, have ejet Gjorslev, og meget taler for, at denne efter
retning er rigtig, idet Rani-ætten var nøje knyttet til Stevns; konge
morderens fader var frænde og ven af herremanden på det nære
Kalveris (Karise), og flere af hans slægt hviler i Varpelev kirke. Hvor
ledes godsets skæbne efter hans fredløshedsdom og død er blevet,
vides ikke sikkert, og har kronen konfiskeret det som andet ransgods,
har den ialfald ikke beholdt det længe. Thi senere i middelalderen var
Gjorslev stedse i gejstlig eje, og lige så sikkert det er, at fogediet
»Giordslef« nævnes på første side i Roskildebispens jordebog fra
1370’erne, og at den indtil reformationen vedblev at være bispestolens
faste borg, lige så vist er det også, at den ældste og betydeligste del
af den endnu stående hovedbygning er opført af dronning Margretes
trofaste ven og rådgiver Peder Jensen af en slægt, der efter sit talende
våbenmærke kaldes Lodehat. Denne prælat, om hvis karakterfuldt
markerede ansigt de indridsede konturlinjer på hans ligsten i Roskilde
domkirke giver os en forestilling, fortjente sikkert den yndest, som
hans kloge dronning viste ham, da hun først fik gjort ham til biskop
af Vexiø i Sverige og siden, efter at han selv ved personlig henven
delse til paven var blevet forflyttet til Århus, fik ham sat på Roskilde
bispestol, som han beklædte fra 1395 til sin død 1416. Ikke blot var
han rigens øverste kansler, som forvarede det store rigssegl, men des
uden var han dronningens skriftefader, hendes sikre økonomiske støtte,
af hvem hun i 1401 havde lånt ikke mindre end 40.000 mark lybsk
(ca. 2 miil. kr. i vore penge), og måske hendes eneste politiske fortro
lige. Og det var Peder Jensen, som efter Margretes død næsten med
vold lod dronningens lig føre fra Sorø til Roskilde for at bisætte det
på ærespladsen i domkirkens kor.
Om Lodehat og hans nærmeste forgænger på bispestolen har en
mand engang i 16. århundrede nedskrevet nogle korte notitser på en
lille pergamentsseddel, og her nævnes han dels som stifter af Sankt Sigfrids kapel i domkirkens nordre tårn, dels som grundlægger af borgen
Gjorslev, »Fundator Castri Gjordsleff«. Bygningen selv yder os den
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Borggården før fældningen af de store træer (fot. Nationalmuseet).
sikreste stadfæstelse på denne skrevne efterretnings pålidelighed og
giver den en ejendommelig fylde, fordi Peder Jensens borg ved nøjere
eftersyn viser sig at være et mærkeligt selvstændigt, i sin komposition
ganske enestående bygværk. Planen har form som et latinsk kors, der
er lagt med de tre korte arme i nord, øst og vest, med den lange arm
i syd og med et firkantet midttårn plantet i korsskæringen. Tårnet,
hvis murhøjde over jorden er 25 m, måler i kvadrat 11,65 m, alle
korsarmene 10^ m i bredden, de korte 10,7 til 11,7 m og den lange
15,8 m i længden. Som det let ses, minder dette korshus om en latinsk
kirke med tårn over korsskæringen, som f. eks. Ringsted kirke, hvis
tårnbygning dog er yngre end Gjorslev. Det usædvanlige er, at man
har udnyttet og omformet denne korsplan til verdslig bygningskunst,
og der er grund til at tro, at dette skyldes en original idé, enten den
nu er undfanget af bygherren eller bygmesteren. Selv i udlandet synes
der kun at findes fjerne og svage paralleller til Gjorslevs »korshus«,
og næppe noget af de eksempler, som lod sig nævne, kan mistænkes
for at have tjent Lodehat som forbillede.
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Efter den gængse, men kun halvvejs rigtige fremstilling af borg
arkitekturens udvikling ville det være fristende at tænke sig, at Gjorslevs bygningshistoriske kærne var det store midttårn, at dette i lig
hed med så mange udenlandske donjoner var rejst som en enligt
stående bygning, og at korsfløjene senere var tilføjede, da pladsen
blev for snæver i tårnet. Men denne mulighed må absolut forkastes,
når man nøjere gennemgår de bevarede mure. De er byggede på
samme tid og i én støbning, aldeles overvejende af savede limstens
kvadre hentede fra den nære Stevns Klint. Af dette materiale er alle
bygningens oprindelige yderdetaljer udført, og kun hist og her er der
mellem de hvide kridtkvadre blandet striber af røde munkesten, der
kan følges ubrudte på korsfløjene og omkring de mellem dem synlige
tårnhjørner. Overkalkning og gennemgribende ændringer især af de
oprindelige vinduesforhold har i øvrigt berøvet korsarmene næsten
alle deres middeladerlige enkeltheder, men så meget mere har det
indre og tårnet at fortælle om bygningens første tid. Fuldstændigt
bevaret står kælderen, hvis forskellige dele alle, med undtagelse af det
nu jordfyldte rum under den østre korsarm, er dækkede med de op
rindelige gotiske, af munkesten byggede krydshvælv; i søndre kors
armskælder findes ialt seks hvælv hvilende på murede piller, medens
nordre og vestre korsarm hver har fire hvælvinger støttede af roman
ske granitsøjler med trapezkapitæler, som sikkert må være hentede
fra en eller anden ombygget, tidligmiddelalderlig kirke. Også tårn
kælderen, hvori man kommer ind gennem de oprindelige døre, og som
har bevaret sine smalle, lange, skråt gennem hjørnerne løbende vin
duer, er firdelt, men den nordøstre fjerdedel er adskilt fra de tre
andre hvælvinger med svære mure. Efter undersøgelser i vor tid har
det vist sig, at man fra dette rum under en lavspændt bue umiddelbart
over de rå grundsten kan nå ind i et smalt, højt hulrum i selve mur
tykkelsen, der atter står i forbindelse med en firkantet, lodret mur
kanal, eller med andre ord, det har været samlebrønd for tårnets
latrinaer. Men båret af det stigende hvælv, som har lukket over denne
typisk senmiddelalderlige løsning af renovationsproblemet, har der
desuden været en efter datidens forhold usædvanlig bred og anselig
trappe med munkestenstrin, der nu er ødelagt og lukket, men som
oprindelig har ført fra kælderen op i tårnets stueetage.
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Rekonstruktionsskitse af den middelalderlige borg (Nationalmuseet).

Stuen har været borgens anseligste stokværk, rummende store og
pragtfulde sale. I tårnet findes den såkaldte kuppelsal, overdækket
med et ottedelt krydshvælv, som ved hjælperibber er blevet et slags
nethvælv, og som i skæringspunkterne af de elegant gotisk profilerede
ribber er prydet med cirkelformede slutsten, i hvis kridtstensskiver
der er udhugget våbenskjolde. Fra kuppelsalen har smalle, lave, tæt
ved rummets hjørner anbragte døre, der endnu delvis er bevarede som
nicher i tårnets 2,5 m tykke mure, ført ud i korsarmssalene, af hvilke
den nordre, pillesalen, er den bedst bevarede. Den har ligesom kælde
ren nedenunder fire krydshvælv, men med profiler og slutsten som
kuppelen og hvilende på en høj midtsøjle med rundt granitskaft. En
oprindelig ganske lignende, men nu nybygget sal findes i venstre kors331
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arm, og selv om hvælvingerne i østre og søndre korsarm forlængst
er nedtagne, er der dog ingen grund til at tvivle om, at de har eksiste
ret. Den lange korsarm har sikkert ligesom kælderen haft seks kryds
hvælv, og adskilligt tyder på, at dette rum ikke blot har været det
største, men også det fornemste i hele borgen. I sydfløjen er der nem
lig fremdraget (og atter tildækket) rester af et meget anseligt spidsbuet
østvindue med rige kridtstensprofiler og omgivet af en usædvanlig
stor blending, former, der sikkert ikke har forekommet andetsteds
på borgen, og som gør det meget sandsynligt, at alteret i bispens borg
kapel har haft sin plads inden for dette vindue. Kuppelsalen får
endnu, næsten ganske som oprindeligt, sit dæmpede, ejendommelige
lys gennem smalle dybe hjørnevinduer, der er lidt større end de til332
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svarende kældervinduer, men kun en kort tid af dagen lader en lang,
smal solstribe skinne dybere ind i rummet. Pillesalene har sikkert haft
højtsiddende, fladbuede vinduer af lignende form og størrelse som
de, der nu ses i den nordre pillesals flankemure. Helt afvigende er
derimod korsets østre arm, i hvis flankemure der i stedet for vinduer
er skydeskår af en mærkelig form, næsten 3 m høje og kun 7 cm
brede, men med en cirkelrund udvidelse noget under midten. Typen,
der ellers er ganske ukendt her i landet, stammer fra Frankrig og Bel
gien og giver måske et fingerpeg om bygmesterens herkomst. Og
skydeskåret, der sikkert er beregnet til en bøsse, er desuden et interes
sant vidnesbyrd om krudtvåbnenes ældste periode.
En nøjere gennemgang af de nysnævnte, i kridt udskårne slutstens
våben stadfæster, at der har været hvælvinger overalt i stueetagen.
Øverst i kuppelen, over korsskæringens centralpunkt, findes Lunde
ærkebispedømmes Laurentiusrist, og rundt om dette er grupperet Sles
vig stifts krydslagte Petrusnøgler, Odense stifts kors samt to andre
mærker, et lam med sejersfane (som symbol for Kristus) og en ny
måne, der måske kan bestemmes som Århus’ og Børglums stiftsmær
ker. Men det ses let, at serien er ufuldstændig; man savner ikke blot
Viborg og Ribe stiftsvåben, men også selve Roskilde stifts nøgle
smykkede kors. Og selv om ikke alle de bevarede eller (for vestfløjens
vedkommende) efter gamle tegninger kendte våben lader sig bestemme,
kan de dog kun afhjælpe manglen for Ribes vedkommende, idet de
ellers tilhører en anden serie og sikkert minder om medlemmer af
Roskilde domkapitel. Et af våbnene i nordfløjen henviser til Lodehats
forgænger Niels Jepsen Ulfeld, et andet til Niels Jacobsen Lunge
(kannik og 1401 ærkedegn), et tredje til domprovsten Kristiern (fra
1418 bisp i Ribe), og et bevaret, men nedtaget våben fra vestfløjen,
hvor også selve Lodehatsvåbnet havde plads, passer til Roskildekanniken Henricus Johannis af Ledøje. Sikkert fordi kapitelmedlemmer
nes våbenmærker langt fra alle kendes, er der to tegn, som ikke lader
sig forklare med vished, det ene et hjortehoved med krucifiks mellem
vierne, det andet en vinget grif som den, der førtes af Lodehats sam
tidige kollega i Ribe, biskop Eskil. Men trods disse mangler stad
fæster heraldikken på den tilforladeligste måde de bygningshistoriske
iagttagelser. — Når gårdens middelalderlige beboere fra stuens store
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sale skulle op i de øvre stokværk, kunne de ikke betjene sig af den
nuværende rummelige trappe i østlige korsarm, men de måtte passere
en i selve tårnmuren indrettet, snæver vindeltrappe af munkesten med
kridtstensspindel, blot en smule anseligere end de trapper, vi alle
kender fra vore gamle kirketårne. Indtil de seneste år har dette trap
peparti stået lukket ved tilmuring, spærret af nedstyrtet murgrus og
ganske glemt, men nu er trinene atter genfundne og istandsatte, så at
de når op til det mindre anselige øvre stokværk, der oprindeligt har
været adskilligt lavere end nu, idet tagrummet har haft et forsænket
gulv, de i østre korsarm fundne glugger viser den gamle deling af
disse etager, som kun kan have tjent til kornmagasin og forsvarsbrug.
Videre har vindeltrappen ført helt op til toppen af tårnet, men i tidens
løb er trinene styrtet ned, så at vi nu må nøjes med at kigge op gen
nem den hule trappecylinder og i stedet følge de nyere træstiger op
gennem tårnet, der foruden kælderen, stuen og sals-etagen endnu tæl
ler fire stokværk samt tagetagen. De dele af tårnmurene, som rager
op over sideskibenes tage, er forbavsende vel bevarede. Femte og
sjette stokværk har endnu sine oprindelige, for buer og armbrøster
afpassede skydeskår, medens bøsseskårene i syvende stokværk sikkert
er senere omdannede, og udadtil står den af ælde grånede kridtsten
endnu fuldt modstandsdygtig mod vejr og vind, endda det lethandlelige materiale har tilladt en efter danske forhold enestående
rig udsmykning. Vindeltrappen, der viser sig heroppe som en tresidet
udbygning, krones øverst af en Mariafigur, stående under en gotisk
baldakin, alt udarbejdet i kridtstenen, og selv om Jesusbarnet er for
svundet og den hellige Jomfrus hoved fornyet af træ, viser klædebon
nets behandling dog tydeligt de gotiske elegante foldekast, der er
karakteristisk for tiden ved år 1400. Også den oprindelige gesimsfrise,
en række af spidsbuer, er bevaret, hvorimod tagværket og gavlkvistene
er af yngre oprindelse. Formodentlig må tårnet oprindelig tænkes af
sluttet med murtinder og fladt tag, medens der over korsarmenes
endemure sikkert har rejst sig kamtakkede gavle. Er det en tilsløret
overtrædelse af dronning Margretes forbud mod borgbyggeri?
Helt uden fantasiens hjælp er det umuligt at forestille sig Gjorslevs
oprindelige udseende, men sammenlignet med, hvad der ellers er lev
net af verdslige middelalderbygninger herhjemme, er det dog impo334
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nerende, hvor meget der er bevaret, og det er næppe for dristigt at
fastslå, at Gjorslevs korshus ikke blot er den største danske kridtstens
bygning, men i det hele taget den ejendommeligste og bedst bevarede
prøve på gotisk profanarkitektur inden for Danmarks grænser.
Typisk for sin tids herregårdsbygninger har Gjorslev naturligvis
ikke været. Tværtimod, dens faste mure og dens store lyse sale har
været vidt forskellige fra en almindelig samtidig adelsborg med et
enkelt stenhus eller med stråtækte bindingsværksbygninger. Hvad
størrelsen angår, tåler dens midttårn at sammenlignes med de anse
ligste borgtårne herhjemme; i grundareal overgår det både tårnene
på Korsør, Nyborg og Kalø, svarer ret nøje til Manteltårnet på Ham
mershus og er kun lidet mindre end Kärnan i Helsingborg og Blåtårn
på Københavns Slot, og i højden finder det kun sin overmand i Hel335
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singborg (32 m). Men selv med disse store fæstningsslotte kan den
ikke ret sammenstilles. Ikke for intet er Gjorslev rejst af en rigstro
prælat, som ikke har haft anledning til at bryde sin dronnings forbud
mod at bygge befæstede borge. Selv om planen ikke har været helt
dårlig i fortifikatorisk henseende, og selv om tag og tårn har ladet sig
besætte med bueskytter, vidner det store spidsbuede stuevindue dog
om borgherrens tryghed, og med sin kunstnerisk gennemtænkte, slut
tede helhedsplan er Gjorslev mere slot og mindre fæstning end nogen
af den senere middelalders borge.
Endnu anseligere har bygningen oprindelig virket, fordi det om
givende terræn har ligget adskilligt lavere end nu. Ved gravninger på
gårdspladsen har man kunnet konstatere, at jordsmonnet i tidens løb
har hævet sig mindst en meter, og helt nede i en dybde af to meter
er der i dyndet ler truffet små nedrammede egepæle, som måske
giver os en lille antydning om karakteren af de ældste bygninger på
gården før Lodehats tid. Om selve husets middelalderlige omgivelser
kan der ellers intet sikkert oplyses; om gravene har haft deres nu
værende form, eller om de har sluttet sig nærmere om korshuset, må
man lade stå hen ; men sandsynligvis er det først senere tider, der har
givet nogle af hjørnerne rette vinkler.
De to første århundreder efter Peder Jensen Lodehat har næppe
ændret meget i gårdens ydre. Bygningens storladenhed har som øko
nomisk grundlag haft Roskildebispens hele magtstilling som kirke
fyrste og jorddrot, ikke selve gårdens jordtilliggende, der efter nu
tidsforhold kun var ringe. Ifølge den ovennævnte jordebog lå der
under Gjorslev ialt 12 bol jord. Halvdelen heraf havde dannet den
gamle bondeby, som gav hovedgården sit navn, og hvoraf 3 bol blev
drevne som hovedgårdsjord, medens der på de andre 3 bol jord sad
20 landboer og nogle gårdsæder, foruden at der fandtes en vejrmølle
nær byen. Resten var spredt bøndergods rundt om på Stevns, især i
Holtug og Lille Heddinge. Endnu da kronen på reformationstiden
havde brudt prælatvældet og inddraget bispegodset, og da Christian III
1540 skænkede Gjorslev til sin trofaste mand Peder Svave, havde
godsforholdene ikke ændret sig i væsentlig grad. Bøndergodset blev
vel betydelig forøget, især med 29 gårde i Magleby, således at det nu
foruden 12 ødegårde talte 74 bondegårde. Men denne godsmængde
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har dog helt og holdent sin oprindelse fra bispestolens Stevns’ske
strøgods og nævnes allerede i jordebogen, med hvis oplysninger skødet
også stemmer overens derved, at begge nævner Gjorslev by side om
side med hovedgården.
Ved sin overtagelse af Gjorslev måtte Peder Svave, en pommeraner, der som huslærer i den kongelige familie og som en »svindig,
velbeslagen og politisk Mand« havde forstået at gøre sig nyttig i di
plomatiske og religiøse spørgsmål, forpligte sig til at blive boende i
Danmark og tage en dansk jomfru til ægte, og ligstenen over ham og
hans hustru Else Mouridsdatter Skave i sognekirken Holtug er endnu
et synligt vidnesbyrd om, at han ikke sad denne forpligtelse overhørig.
På selve gården har han kun efterladt sig et lille, godt gemt minde, en
rest af en kaminoverligger i et lille rum, der slutter sig til den gamle
dør i tårnmuren nord for kuppelsalen ; på kridtstenen har man under
mange hvidtelag fremdraget en stump relief med Svaveslægtens vå
benmærke. Muligvis kan også den kølbuesvungne døroverligger i
samme rum og de store bøsseskydeskår øverst i tårnet henføres til
ham. Men i det hele og store må bispeborgen, der var forud for sin
egen tid, have tilfredsstillet renæssancens krav til boligens udstyr, og
først oppe i Christian IV’s tid begyndte en ny vækst af gård og gods.
Den berejste og lærde kansler Just Høg til Vang, Sorø Akademis
hofmester, som købte Gjorslev af Peder Svaves udarvinger 1630 og
ejede gården til sin død 1646, udvidede hovedgårdsmarken ved at ned
lægge nogle af de små gårde i Gjorslev by, begyndte at afrunde bøn
dergodset ved mageskifte med kronen og tænkte på at erhverve hele
Søholm, den gamle adelsgård i nabosognet Magleby, og i god over
ensstemmelse med godsets udvikling voksede nu også gårdens byg
ninger. Årstallet 1638 tilligemed bygherrens og hans hustrus navne
træk har i jernankre været opsat på gavlen af avlsgårdens store
ladebygninger, hvis grundmurede langmure med skydeskårsagtige
trækhuller endnu er bevarede, og rimeligvis har Just Høg også bygget
hovedbygningens nordre sidefløj, hvor nu dog kun de tøndehvælvede
kældre er levnede fra hans tid under mure i en bygning, som må
være så godt som fuldstændig ombygget knap et århundrede senere.
Med sønnen Stygge Høg afbrødes for en tid denne udvikling henimod stordrift. Knap en halv snes år efter faderens død var han så
22 DSH 4
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forgældet, at kreditorerne måtte nedsætte deres fordringer med 14
sk. på hver rigsdaler for at kunne tilfredsstilles af hans gods. Hans
broder Just Justesen og hans svoger fik udlagt størstedelen af godset
og solgte det 1664 igen til Joachim Irgens af Vestervig. Hermed gled
da Gjorslev, kun fire år efter adelsvældens politiske krak, ud af den
gamle adels hænder og hvirvledes nu ind i datidens vildeste spekula
tion. Thi spekulant var godsets nye ejer, den holstenske mediciner
med familienavnet Jiirgens, der som Christian IV’s kammertjener
fandt afløb for sine merkantile tilbøjeligheder ved erhvervelsen af de
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norske bjergværker, drev forretninger med røråskobberet i Amster
dam, ægtede en rig og dygtig hollænderinde, Cornelia Bicher, og førte
pragtfuldt hus både på Christianshavn og i Amsterdam, hvor han
1662 kunne modtage kronprinsen med de største depenser. Som ad
skillige af sine ligesindede samtidige blev han gennem sine store for
strækninger til kronen, især ydet under svenskekrigen, kongens kredi
tor og fik sine fordringer godtgjorte ved jordegods, først Vestervig,
siden foruden norske godser 1664 alt kronens, Roskilde kapitels og
Sorø akademis gods på Stevns, ialt ca. 1125 tdr.htk. til en værdi af
56.218 rdl. (50 rdl. pr. td. htk.), og dette gods, hvoriblandt det gamle
Højstrup, forenede han nu med Gjorslev, hvor han fortsatte Just
Høgs afbrudte planer og 1664 nedlagde de sidste sparsomme rester af
bondebyen, der var skrumpet ind til et bolsted. Den pragtlystne,
byggeglade homo novus har sikkert moderniseret sin nyerhvervede
herregård. Det er nok ham, der har givet borggården dens form ved
at rejse brystværnsmuren med de små bøsseskydeskår og de indkørslen
flankerende murpiller, og alt tyder på, at han også har iværksat den

Kælder i søndre korsarm (fot. Nationalmuseet).
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første større modernisering af det middelalderlige korshus, har ind
rettet den østlige korsfløj til trappehus og prydet kuppelsalen med nye
portaler. Selve den nydelige korsfløjsfacade, der ligesom den gamle
borg er bygget af kridtsten, præges af den hollandske barokklassicis
mes regularitet og symmetri. Den erindrer i hele sin komposition om
et nederlandsk borgerhus med højt opragende kvistgavl, og af hjem
lige bygværker minder den mest om Charlottenborgs portparti ud
mod Nyhavn. Facaden, som ikke svarer til gårdens andre etagedelin
ger, har sikkert sin praktiske begrundelse i den bagved liggende
trappe, der selv virker som et ejendommeligt, noget usikkert første
forsøg på at konstruere en italiensk trappe med lige løb. Trappeløbene
hviler på et system af murpiller og fladbuer, der støttes af kridtstens
konsoller med bruskbarokke masker, og selve trinene er af svære ege
planker. Forestiller man sig det besvær, som det må have voldt da
tidens modedamer at passere en trang middelalderlig vindeltrappe,
forstår man, at Gjorslev vel kunne indbyde til eksperimenter med de
nyere trappekonstruktioner. I naturlig sammenhæng med trappen må
man også se ændringerne i stueetagens sale, der ligeledes gik i retning
af det pompøst repræsentative. Man har ofret de små, skævtsiddende
middelalderlige dørsteder og til gengæld gennembrudt store døre midt
i væggene, omgivne af storladne marmormalede kridtstensportaler, i
hvis runde frontispicer der er indsat et trægitterværk med et anker
ophængt mellem krydslagte grene. Tre af disse portaler er bevarede
i kuppelsalen, overparten af en fjerde findes i den nordre sal, og en
femte portal med træchambranler og udskårne frugtguirlander vender
mod søndre korsarm. Skønt intet af disse barokarbejder bærer årstal,
røber det sikkert den borgerlige bygherre, at de ikke er forsynet med
våbenmærker.
Joachim Irgens nåede året før sin død 1675 at blive nobiliteret,
men allerede forinden var hans stjerne i tilbagegang; de norske
bjergværksarbejdere, der ikke fik deres løn, gjorde revolte, og de
store jordegodser slugte hans penge. Han måtte låne og sætte i pant,
og et par år efter hans død blev det pantsatte Gjorslev ifølge højeste
retdom udlagt til hans hollandske hovedkreditor, handelshuset Schardinell i Amsterdam, for en fordring på 40.000 rdl. hovedstol og henimod 26.000 rdl. resterende renter, omtrent svarende til godsets værdi.
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Nordre korsarms pillesal,
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Ved Schardinellernes afhændelse 1678, da dronning Charlotte
Amalie blev Gjorslevs ejer, ansattes gårdens gamle hovedgårdstakst
til 96 tdr. htk., Just Høgs forbedringer fra Gjorslev by til 36 tdr. htk.
og Joachim Irgens’ sidste inddragning til 5 tdr., med skovskyld ialt
139 tdr.
skp., medens bøndergodsets hartkorn ansattes til 1183 tdr.
Dronningen, hvis handlekraft og praktiske dygtighed fandt afløb i
hendes godsejerinteresser, førte godsarealets udvikling videre i ret
kraftigt tempo. Som bekendt samlede hun sig betydelige jordejen
domme, netop på og ved Stevns, idet hun 1680 købte Søholm, 1689
Erikstrup og 1694 Vemmetofte, og af denne hendes praktiske godsin
teresse kom Gjorslev i høj grad til at nyde godt. Fra hendes tid har den
med undtagelse af nogle få år været forenet med Søholm og Erikstrup,
af hvilke førstnævnte gård indtil 1962 hørte under Gjorslev. Selve ho
vedgårdstaksten forøgedes bl. a. med 20 tdr. htk. af Sørup jorder og to
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af dronningens syv stevnske kirketiender, således at den efter hendes
død beløb sig til lidt over 200 tdr. Hun synes gerne at have opholdt
sig på Gjorslev, som hun selv skriver i året 1700, »pour changer
d’air«, og ifølge Danske Atlas plantede hun de lindetræer, der flan
kerer hovedtrappen; med rette fremhæves allerede dengang borg
gårdens lindetræer, hvis mægtige kroner endnu præger gårdinteriøret.
Men hun var en sparsommelig godsadministrator og har højst iværk
sat nødtørftige reparationer. En sten med hendes navneciffer og års
tallet 1679 højt oppe på tårnet er plumpt hjemmegjort, og et andet
navnetræk med året 1706 af spinkel metalblik over østfløjens hoved
indgangsdør er først anbragt her i nyere tid.
Da dronning Charlotte Amalies børn efter hendes død 1714 skiftede
moderens godser mellem sig, tilfaldt Gjorslev (med Erikstrup) prin
sesse Sophie Hedevig, og hvor kort tid hun end beholdt ejendommen,
har også hun foretaget byggearbejder, idet hun lod indrette korsbyg
ningen til beboelse både for sig selv og for sin broder, prins Carl, og
næsten helt ombyggede Just Høgs nordfløj. I et brev af 26/e 1715
taler bygmester J. C. Ernst om fugtigheden i de nye mure i korsbyg
ningen på Gjorslev, hvorved han sandsynligvis sigter til nu nedtagne
skillerum i pillesalene, der en tid var delte i mindre kamre. Spisegemakket var i søndre korsarm, prinsessens tre logementer i vestre
og prins Carls værelser i nordre korsarm. Allerede februar 1716 ord
nedes imidlertid et mageskifte, hvorved kong Frederik IV blev ejer
af Gjorslev, Søholm og Erikstrup, medens Højstrup fra nu af kom til
at følge med Vemmetofte. Et brev fra prinsessens godsinspektør giver
os et levende billede af den travle og arbejdsomme konges besøg på
sin nye ejendom, hvorledes han tog alle logementerne i det store hus
i øjesyn, ingen undtaget, indtil det øverste loft, og hvorledes han over
taflet talte om sine ryttergodsplaner og derefter også beså det ny op
bygte forpagterhus, kørte i sin liden jagtvogn til Søholm og andetsteds
hen og endda om aftenen fik tid til at gennemgå alle ladegårdshusene.
Også senere fik Gjorslev kongeligt besøg, både i dagene kort efter zar
Peters afrejse og en månedstid før afslutningen af Den store nordiske
Krig, og fra Frederik IV’s tid stammer sikkert en del af staldbygnin
gerne langs »Bredgade«, idet han indrettede ejendommen til rytter
gods. Men en 1719 påtænkt sydfløj svarende til den af prinsessen om-
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byggede nordfløj kom ikke til udførelse, og den militærordning, som
interesserede Frederik IV i højeste grad, fik ikke lang varighed; alle
rede 1743 solgte hans efterfølger Gjorslev for 60.000 rdl. til Christen
Lintrup, af en agerdyrkende og handlende bonde- og borgerslægt fra
Lendrup ved Løgstør, hvor han fødtes i året 1703.
For anden gang kom godset nu i en borgerlig født handelsmands
hænder, men den nye ejer var af ganske anden støbning end Joachim
Irgens, og den store formue, han havde tjent som supercargo i den
ostindiske handel, kom på mange måder Gjorslev til gode. Lintrup,
der 1756 optoges i adelsstanden under navnet Lindencrone og blev
etatsråd, har sikkert reddet bygningen fra forfald. Foruden kridtstens
broen over graven stammer tårnets nuværende pyramidetag med de
karakteristiske kvistgavle fra hans tid, idet han og hans hustru Mette
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Biblioteket (fot. Th. Andresen).

Holmsteds slyngede navnecifre er udhuggede i en kridtsten under en
af gavllugerne; på alle korsarmene har han fornyet gesimsen og des
uden givet tagværket en grundig reparation, hvorved de oprindelige
spidsgavle sikkert erstattedes med de valmgavle, der endnu sammen
med tårntaget bestemmer Gjorslevs tagsilhuet. Ifølge godsets brevbog
blev taget istandsat 1743 og vinduerne i stort omfang fornyede 1753.
Som godsejer og bondeven er han dog interessantere end som byg344
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herre, og havde Gjorslev hidtil som andre herregårde taget fra bonde
standen, begyndte godset under hans regimente at give tilbage af sine
erobringer. Foruden ved stiftelsen af Magleby hospital, af legater og
af skoler søgte han på alle områder at lære og hjælpe sine bønder.
Han stræbte »at betage dem den skadelige Fordom, ikke at handle
anderledes, end deres Formænd havde gjort«, han beværtede ansete
gamle gårdmænd med »de nu bekendte Patatos eller Jord-Ebler« for
at få dem til at dyrke den nye rodfrugt; under den store misvækst
1757 ydede han bønderne megen hjælp; i anledning af kongehusets
jubelfest 1760 eftergav han dem al deres restance, ialt 15.873 rdl., og
1766 - 67 fritog han efter Bernstorffs forbillede Gjorslev bønder for
hoveri og gav dem arvefæsteskøder på deres gårde, mod at de for
uden kongelige skatter og landgilde svarede 9 mark hoveripenge af
hver td. htk., ydede et par kørsler årligt og deltog i hovedgårdsmar
kens grøftning og indgærdning samt ved fæsteskifte betalte 6 rdl.
Når Lindencrone ikke ville sælge godset for høje bud (130.000 rdl.),
understreger det hans ideelle motiver, thi som foregangsmand for
landboreformerne fulgtes han ikke af praktisk eller økonomisk held.
Tværtimod, forpagtningsafgifterne faldt straks under det halve, de
store hovedgårdsmarker måtte udlægges til græsning for stude og
bosniakheste, og for bønderne betød reformerne kun ringe fremgang.
Tilstanden havde på forhånd været så frygtelig, at bønderne gik på
betleri, og at der måtte fire bønder til at udrede en plov ; kvægpesten
kunne kun gøre ondt værre, og til al anden elendighed kom brænde
vinen hos kroholderne i Store Heddinge, hvor bønderne kunne bort
svire deres arvefæste for rene bagateller. Reformerne nåede ikke
ondets rod, thi landvæsenets nye »Orakler og skinnende Lys«, hvis
råd Lindencrone fulgte, var endnu ikke klare over de rette midler, og
den udskiftning, som han ifølge godsets brevbog har påtænkt, opgav
han overfor de talrige betænkeligheder og den passive modstand, som
han mødte hos sin forpagter og hos bønderne. Selv om Lindencrone
gik i graven med den fortjeneste at have skænket 243 familier hoveri
friheden, fik han selv kun ringe løn for sin gode vilje. 1782 kunne en
landøkonomisk forfatter, baron Wedel-Jarlsberg, beråbe sig på Gjor
slev som et eksempel på hoverifrihedens skadelighed, og skønt en
præst fra et af nabosognene straks udgav en velmenende lille forsvars-
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pjece, var det først hundrede år senere, at bondestanden viste ham sin
taknemlighed ved at rejse ham en mindestøtte i Klippinge by. Selv
døde han på Gjorslev 17. august 1772, men det stamhus, som han
1763 havde fået oprettet af godset, foretrak hans søn at ombytte med
en fideikommiskapital, og for tredje gang kom Gjorslev da i en bor
gerlig handelsmands eje.
Jacob Brønnum Scavenius fødtes 1749 på Skagen og fik sit latiniserede efternavn som elev i Aalborg latinskole. Han blev student, men
fremfor at tage embedseksamen foretrak han at gå handelsvejen, og
heldet fulgte ham, som det før havde fulgt den unge Christen Lintrup.
Han blev faktor i Ostindisk Kompagnis tjeneste, og da han 1792
vendte tilbage til fædrelandet, var han ejer af 2 tønder guld foruden
at være hædret med selskabets fortjenstmedaille. Betegnende for hans
karakter og hans stræben er vel nok ordene QVO FATA TRAHUNT,
(hvorhen skæbnen fører), der står som omskrift om hans signet, et
S i et skjold omgivet af skibe, Merkurstav, Neptunfork og lyre. Gjor
slev købte han 1793 for en sum af 200.000 rdl., og skønt de restancer,
som hæftede på bøndergodset, beløb sig til ikke mindre end 44.000
rdl., overvandt han nu, under gunstigere forhold, de vanskeligheder,
hvorpå Lindencrone var strandet. Endnu 1796 stod ikke mindre end
400 af godsets gårdmænd, husmænd og inderster i restance for kgl.
skatter og jordebogsafgifter. Men i god overensstemmelse med sin tid
tog han straks fat på udskiftningen, og allerede i efteråret 1794 blev
de første byer på godset, Magleby og Renge, udskiftede så grundigt,
at næsten alle gårdene blev udflyttede på deres lodder. Fra nu af var
der stadig fremgang, som den følgende krigs- og krisetid vel kunne
hæmme, men ikke bryde, og i Landhusholdningsselskabets amtsbe
skrivelse fra 1839 fremhæves den ene landøkonomiske forbedring efter
den anden. Gårdene dreves uden hoveri, skovene kom under forst
mæssig behandling, idet der fra 1812 årligt foretoges store udplant
ninger ; bønderne fik lov til at hente podekviste fra Gjorslev haves
fine æbletræer, og forpagteren, Valentiner, viste dem vejen ved ind
førelse af mergling og svingplove, herregårdens kvægbestand kunne
tælle 300 - 400 køer; der eksperimenteredes med puklede kinesiske
svin og med Dishley får, og på de marker, der før måtte udlejes til
bosniakheste, sås der i sommeren 1839 hvede.
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Dagligstue i sydfløjen (fot. Th. Andresen).

Scavenius forsømte ikke borgens bygninger, men lod straks efter
sin overtagelse af gården iværksætte forskellige vedligeholdelsesarbej
der; den østre korsarms enkle indgangsportal med tilhørende yder
trappe, nogle elegante Louis Seize vinduer med ornamenter i engelsk
manér, anbragt over de barokke portaler, samt en del paneler stam
mer fra hans første ejertid; sådanne paneler forekommer bl. a. i den
store sal, der bærer navnet Rosen. Mindre heldig var en ombygning
347

PRÆSTØ AMT

af søndre korsarm, som gennemførtes 1820-22 af arkitekten J. A.
Meyer, thi da blev hvælvingerne her ofrede til fordel for en ny ind
skudsetage. Foruden Juel’ske portrætter af ham selv og hans hustru
Karine Lucia Debes ejede han en serie portrætbilleder af Tode, Tyge
Rothe, Gerner, Winsløw, Bastholm, Suhm og flere af datidens kendte
mænd. Han blev aldrig ensidig godsejer, selv om han kort efter Gjorslevs køb også erhvervede Klintholm og derved en tid forenede Stevns
og Møens Klint under samme ejer. Den lille lyre i hans signet antyder
en digterisk åre, og han var en ivrig bogsamler.
Sønnen Peder Brønnum Scavenius, som overtog Gjorslev 1825 og
optoges i adelsstanden 1843, blev medstifter og formand for Præstø
Amts landøkonomiske Forening 1839, medlem af amtsrådet og senere
medstifter af Privatbanken i København, og hans økonomiske interes
ser, der også viste sig ved bortsalget af halvdelen af fæstegodset (1850)
og ved anlægget af Rødvig havn (1859- 60), førte ham ind på den
politiske bane. Han blev medlem af Roskilde stænderforsamling og
af den grundlovgivende rigsdag, hvor han var en af de ti, der prote
sterede mod den nye grundlov, som efter hans mening ville gøre
kongen til en pyntet dukke og ministrene til hans herre. I 50’erne var
han udpræget helstatsmand og i 60’erne medstifter af Oktoberfore
ningen. Men ved siden af denne omfattende praktisk-politiske virk
somhed fik han også tid til at dyrke videnskabelige og kunstneriske
interesser, som kom til at sætte deres præg på Gjorslevs nye bygnin
ger. Haven blev anlagt i dens nuværende form, med mange sjældne
træer, og i 1843 restaureredes og udvidedes hovedbygningen. Kors
husets nordre pillesal blev befriet for baroktidens skillerum og der
efter istandsat i datidens »maskingotiske« stil, med nye, spidsbuede
vinduer, som historisk set er ganske ukorrekte, med gotisk bladværk
på søjlehoved og hvælvingskonsoller og med vægfaste bænke. G. F.
Hetsch var Scavenius’ arkitekt, hans utvivlsomme dygtighed og smag
kom langt bedre til sin ret i den nye sydfløj, som 1843 rejstes på
tværs af den gamle søndre korsarm. Smukke interiører, således en
lille havestue med pompejanske dekorationer af maleren Carl Løffler
og to i væggene indfattede, 1849 købte marmorrelieffer med amoriner
af Thorvaldsen, et ligeledes pompejansk bibliotek og en større sal,
hvis spinkle, men fine og velafvejede empire-udstyr harmonerer ud348
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mærket med den under det kassetterede stukloft anbragte Thorvaldsenske Alexanderfrise, der kom til Gjorslev 1845. Også bohavet blev
med enkelte undtagelser fornyet i 40’ernes smag.
Da P. B. Scavenius døde 1868, og da godsets beboere to år efter
rejste ham en mindestøtte i haven, stod Gjorslev fuldendt i sin ende
lige skikkelse, og senere er der kun foretaget mindre ændringer. Hans
søn, den bekendte kultusminister Jacob Frederik Scavenius, som på
sin politiske løbebane blev så typisk en repræsentant for sin højtbegavede slægt, måtte foretage en gennemgribende ombygning af den
vestre pillesal, hvis hvælvinger truede med sammenstyrtning og derfor
blev fuldstændigt fornyede 1874, desværre på en tid, da slige arbejder
endnu kunne gøres urimeligt hårdhændet, uden de forundersøgelser
og de hensyn til det historisk givne, som vor tid kræver. Den efter349
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følgende ejer, kultusministerens søn cand. jur. Frederik Scavenius, der
afhændede størstedelen af bøndergodset, iværksatte i samarbejde med
Nationalmuseet en opmåling og en række undersøgelser af den gamle
bygnings enkeltheder, arbejder, som bl.a. førte til genopdagelsen og
istandsættelsen af den oprindelige vindeltrappe, og for hvis resultater
der blev gjort rede i det 1924 udgivne værk om Gjorslev.
Efter Fr. Scavenius’ død kom Gjorslev ud af slægtens eje, og dets
indbo splittedes. Godset købtes 1925 af kammerherre Adolph Tesdorpf
(død 1929), efter hvem det overtoges af hans enke og 1940 af hans
søn, kammerherre, hofjægermester Edward Tesdorpf. Den nuværende
ejer har 1942 erhvervet det Brunske bibliotek fra Krogerup. Efter
brande i 1946 og 1948 er bygninger i avlsgården genopbygget. Arealet
er nu 1040 tdr. Id. ager og 1360 tdr. Id. skov.
CHR. AXEL JENSEN
EJERE

BYGNINGER

Rane Jonsen
1370 Roskilde bispestol

ca. 1400 Opført i form som et
latinsk kors
1536 Kronen
1540 Peder Svave
1630 Just H0g
1664 Joachim Irgens

1678 Charlotte Amalie
1714 Sophie Hedevig
1716 Frederik IV
1743 Christen Lintrup (Lindencrone)

1638 Nordfløj tilføjet, avlsgårdens
ladebygning opført
1666 Brystværnsmur opført, om
bygning af østre korsarm og
indvendig modernisering ved
Ewert Jansen

1715 Ombygning af nordfløjen
ved J. C. Ernst
1743-53 Kridtstensbroen og tårnets
nuværende pyramidetag med
kvistgavle

1793 Jacob Br0nnum Scavenius
1820 - 22 Ombygning af søndre
korsarm ved J. V. Meyer
1843 Sydfløj opført og vestfløjen
restaureret ved G. F. Hetsch
1874 Ombygning af vestre pillesal
Istandsættelse af vindeltrappe
1918 Ny bro
1925 Adolph Tesdorpf

Hovedbygningen fra indkørslen.

Juellinge
Hellested sogn, Stevns herred, Præstø amt

I en idyllisk, men i og for sig ikke særlig karakteristisk egn midt ude
i Stevns ligger herregården Juellinge, tæt ned mod en ålavning, og
når man nærmer sig den ad kørevejen, godt gemt bag den store, gamle
park. Gårdens ældste navn er Valbygaard, og allerede navnet antyder,
at den i fjerne, middelalderlige tider har været hovedgård i en landsby.
I en anden mindre by i Hellested sogn, Amøje, fandtes ligeledes en
hovedgård, der dog næppe nåede ud over middelalderen, men som
til tider stod i et nært forhold til hovedgården i Valby og ejedes af
samme slægt. Hovedgården var vist nok middelalderen igennem ret
ubetydelig. Det turde fremgå af, at den så hyppigt er genstand for
køb og salg og vist nok sjældent til beboelse, da den altid følger anse
ligere sædegårde. Først op i 17. århundrede får den en sådan størrelse
og betydning, at den når op i rang med landets store landejendomme.
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Første gang, den træder frem i historien, er i det vidtløftige skifte
1387 efter rigsråd og ridder Jakob Olufsen Lunge, til hvis besiddelse den
tilligemed mange, mulig alle gårde i landsbyen hørte. Han havde været
en af kong Valdemars og dronning Margrethes mest betroede mænd ;
hvorledes han er kommet i besiddelse af Valbygaard vides ikke; men
da han var en stor og heldig godssamler, ligger det nær at antage, at
han ved lejlighed har købt den. Ved skiftet tilfaldt hovedgården i
Valby tilligemed
bol jord i byen og desuden meget andet strøgods
hans to døtre, Sophie og Regitze Lunge. De må imidlertid have afhæn
det den igen til væbneren Jep Knudsen Lille, der 1419 og 1420 skriver
sig til den, og hvis fader havde ejet Arnøjegaard. Han tilhørte en ud
præget lavadelsslægt, efter våbnet beslægtet med familien Akeleje.
Også sønnen, væbneren Knud Jepsen, skriver sig til Valby 1437 og
lever endnu 1443. Hans søn igen skriver sig imidlertid 1479 atter til
Arnøje, og Lilleslægten har dermed atter trukket sig tilbage til denne
gård efter at have afhændet Valbygaard til hr. Johan Bjørnsen Bjørn
til Nielstrup i Fyn, der ejede den 1474 og beholdt den til sin død ca.
1502. Slægten Bjørn havde forlængst gjort sig bemærket ved sin gods
rigdom og ved sin indsats i det offentlige liv. Men både for Bjørn
Johansen, hans søn og sønnesønnen Johan Bjørnsen, der døde 1534, var
Valbygaard kun en besiddelse blandt andre. Johan Bjømsen var både
ridder og rigsråd, men en politisk vejrhane og en slet husholder; Povl
Helgesen laster ham for hans ødselhed og lyst til at overgå alle »i
prægtige Vaaben, Heste, Bidsler, Skaberak og andet Hesteudstyr, i
Smykker og Gæstebud«. Gården gik i arv til datteren Anna, der først
var gift med Henrik Bjørnsen og senere med Christoffer Lindenow.
Atter holdt en ny slægt sit indtog på Valbygaard. Men også Chri
stoffer Lindenow havde andre ejendomme, der interesserede ham nok
så meget. Tid efter anden skrev han sig til Valbygaard, til Fovslet og
Drenderup i Jylland, Østrupgaard i Sydfyn og Ørtofte i Skåne. Hans
tilværelse havde i øvrigt formet sig som den rige adelsmands, hvem
len og hædersposter tilfaldt som en selvfølge. Helt uden interesse for
sin sjællandske gård var han dog ikke og tilmageskiftede sig meget
af kronens gods i Stevns for at afrunde og konsolidere sin ejendom
her. Christoffer Lindenow synes at have ejet Valbygaard til sin død
1585, men derefter bliver ejerforholdene ret uklare. På den gamle, for352
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Juellinge o. 1840. Gouache af P. Chr. Krøll i Nationalmuseet.
længst forsvundne borggård og ladegård var opsat våbenskjolde i
sten, tilhørende Christoffer Lindenow til Lindersvold og hans hustru
Sophie Piessen fra Kampen i Holsten. Tillige fandtes årstallet 1585.
Det viser, at denne Christoffer Lindenow, søn af den foregående, må
have arvet gården, at han har interesseret sig for den, bygget og for
bedret den. Senere, 1623, ejedes gården af Herluf Daa, der trods brøst
i karakter og i embedsforhold 1602 var avanceret til admiral. Han
ejede en tid lang også sin fædrene gård Snedinge, men blev til slut
stærkt økonomisk reduceret, og da han døde 1630, gik arvingerne fra
arv og gæld. Efter sin første hustru Hilleborg Skinkels død 1612 havde
han 1615 ægtet Karen Grubbe, der overlevede ham og senere ægtede
Vincents Bille, hvem hun således bragte Valbygaard.
Karen Grubbe solgte 1653, 5 år før sin død, Valbygaard til den
navnkundige rigsråd og agitatoriske skribent Gunde Rosenkrantz.
Hans bevægede livsførelse begyndte i enhver henseende strålende,
men endte med fallit, sammenbrud på alle kanter, flugt fra fædre
landet 1664 med hustru og døtre og død i fremmed land 1675. I hans
forhold til Valbygaard er der træk, der viser ham som den typiske
godsejer, og når traditionen tillægger ham stor strenghed over for
23 DSH 4
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bønderne, hentyder dette vel sagtens til, at han — i overensstemmelse
med datidens ikke uberettigede opfattelse af stordriften i landbruget
som det eneste rentable — afbrød landsbyens 13 gårde og lagde deres
jorder ind under herregårdens drift. Der foreligger tillige den interes
sante oplysning, at Gunde Rosenkrantz gav Valbys bønder en vis
erstatning i »nogle Huse, kaldet Nyby, han lod opsætte« for dem
andetsteds. Udslettelsen af byen viser tillige, at den på Gunde Rosen
krantz’ tid helt og holdent var kommet under hovedgården som til
liggende, uden at det kan ses, hvem der har bevirket det; men utæn
keligt er det ikke, at også det skyldes Gunde Rosenkrantz. Hvor nær
han og hans hustru Pernille Rosenkrantz fra Arreskov i øvrigt følte
sig knyttet til denne deres sjællandske gård, får stå hen. I 1640’erne
har han dog utvivlsomt boet her; thi to af hans børn er begravede i
Hellested kirke, og det er vel i disse år, de store forandringer med
Valbygaard fandt sted, der gjorde den til en virkelig interessant sæde
gård. Da hans forhold blev vanskelige, solgte han 1657 gården til Ide
Lunge, enke efter Otte Skeel til Katholm. Gård, skov og bøndergods
var den gang sat til 213 tdr.htk. — Ved hendes død 1671 arvedes
Valbygaard af datteren Vibeke, der bragte den til sin mand, stats
manden Jens Juel, vel nok den mand af den gamle danske adel, der
gjorde sig stærkest gældende under de første enevoldskonger; hans
indsats i dansk historie er overordentlig betydelig. Som agrarpolitiker
var han konservativ og hævede sig ikke op over tiden, vel fordi dens
almindelige merkantilistiske synspunkt tilslørede hans blik for land
brugets virkelige tarv. Selv var han en af landets største godsejere.
Ved sine tre giftermål og ved køb erhvervede han sig efterhånden store
og vidtstrakte godser i alle landets egne. Han tog straks fat på
at udvide Valbygaards godstilliggende. Ved magelæg, køb og gave
forøgedes dette med ca. 160 tdr. htk. Og han var tidlig betænkt på at
udnytte de fordele, tiden og forholdene bød en større jordbesidder.
Som en af de første, der benyttede sig af forordningen om den nye
adel, fik han 1672 Valbygaard ophøjet til et friherreskab under navnet
Juellinge, skønt lenet dengang endnu ikke besad de 500 tdr. htk., der
krævedes, og Jens Juel måtte derfor i de følgende år øge godset ret
betydeligt. Det skete dels ved køb og dels ved gaver. Flere kirketien
der fulgte med, og 1682 sattes kronen på værket, da kongen bevilgede
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ham patronatsret til Hellested og Karise kirker, hvis dertil hørende
gods og yderligere 5 gårde måtte regnes under Juellinges hovedgårds
takst. Hvad Gunde Rosenkrantz havde begyndt, fortsattes og fuld
byrdedes nu af Jens Juel. Det gamle Valbygaard havde ikke alene
fået sit bøndergods mægtig forøget, men var under et flunkende nyt
navn blevet ophøjet til hovedsæde i et baroni.
Om agrarforholdene foreligger netop på denne tid vigtige oplys
ninger. 1688 havde hovedgården godt 91 tdr. htk. med godt 7 tdr. htk.
skovskyld. 267 tdr. Id. lå under plov, desuden regnedes med 175 læs
hø og 67 høveders græsning. Bøndergodset omfattede da 106 gårde
og 19 huse, hvoraf 35 gårde lå i Hellested sogn, 21 i Karise og resten
fordelt i Varpelev, Lyderslev, Frøslev og Smerup sogne. Alle betin
gelser for et virkeligt herresæde var nu forhånden, og de udnyttedes
af Jens Juel allerede kort efter 1672. Med rette har han kunnet give
den af ham totalt ombyggede gård navn efter sig selv. Juellinges
nuværende anlæg er i løbet af de sidste 100 år undergået visse æn
dringer, både hvad voldsted og bygninger angår, men undersøgelser
23*
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på stedet, såvel af terrænforholdene som af bygningerne, viser med
al ønskelig tydelighed, hvorledes hele det imponerende voldstedsanlæg
har været en af de sidst anlagte befæstede herregårde.
Anlægget er et dobbeltvoldsted med hovedakse nordøst-sydvest.
Borggårdsvoldstedet, der ligger mod syd, er omgivet af meget brede,
nu for størstedelen tørlagte grave, medens gravene om ladegårds
voldstedet øst derfor var smallere og nu enten er tilkastede eller tør
lagte. Ladegårdsvoldstedet er skåret ud af det faste land, hvor dette
svagt skråner ned mod en lavning, der et stykke øst for gården går
over i et bredere engdrag, der 1808 kaldes Enghaugen og vest for
gården dengang endnu havde karakter af eng, hvorimod borggården
ligger i selve lavningen på et kvadratisk, ved kunstig opfyldning til
dannet voldsted, kantsat til alle fire sider af mægtige kampesten og
godt 2 m højt over gravenes bund. Nordre grav ind mod ladegården
er kantsat på samme måde også på ladegårdssiden. — I forbindelse
med disse store jordarbejder fandt opførelsen af helt nye bygninger
sted. På hovedvoldstedet lagdes det store hovedhus, anbragt efter
Luftfotografi af Juellinge fra sydvest (fot. Aerodan Luftfoto).
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totalanlæggets midterakse, med granitbeklædt hovedfacade mod går
den ; men forøvrigt bygget af kamp, kridtsten og mursten — et state
ligt, palæagtigt hus, med to stokværk foruden den høje kælder, stærkt
fremspringende midterparti og med datidens barokke rumfordeling,
der krævede en stor og statelig vestibule i stueetagen midt i huset og
en regulær fordeling af værelserne uden om den. Over hovedportalen
satte han iflg. Danske Atlas følgende indskrift: »Baron Jens Juel,
Friherre til Juellinge, Herre til Voergaard, Geheimeraad. Frue Vibeke
Scheel 1675«. Dette år må bygningen være blevet færdig. Senere er
der sket store forandringer, og i slutningen af 18. århundrede er hele
den bageste del af bygningen blevet delt i tre stokværk. Det storslåede
ladegårdsanlægs bygninger grupperede sig om en langagtig gårdsplads,
men dette anlæg er i senere tider stærkt ændret.
Pontoppidan kalder 1767 Juellinge »en herlig Italiensk Bygning«,
men adressen er fejl: det er hollandsk barok. Juellinge ligger i sit
arkitektoniske skema meget tæt op til den samtidige hollandske land
stedsarkitektur, således som den udfoldede sig, efter den franske inva
sion begyndte i 1672, f. eks. i det lille Amerongen slot, der i endnu
højere grad end Juellinge forsager ydre dekorative virkemidler. I
Juellinges arkitektur er der dog visse besynderlige ubehjælpsomheder,
således er den øverste domestik-etage blot blevet til ovale blændinger
over beletagens høje vinduer. Den mærkelige tagform virker som en
misforstået mansard og skyldes måske mangel på tilstrækkelig langt
tømmer. Det er svært at forklare, måske er det et bygherrelune, at
facaden mod gården er klædt i svære, hugne granitkvadre, når man
dog i Stevns’ kridtsten har et langt mere medgørligt materiale. Arki
tekten er ukendt; det var fristende at tænke på Ewert Jansen, der
kort forinden havde arbejdet på Gjorslev. Bygherren, Jens Juel, havde
som resident og på anden måde tilbragt mange år i Stockholm, hvor
den hollandske barok var meget estimeret. Altfor megen direkte ind
flydelse kan han dog ikke have haft på husets opførelse. Fra april
1673 til december 1674 var han i Stockholm, og fra han i sommeren
1675 sendtes til Norge, var han ivrig og aktiv deltager i krigen med
Sverige, hvor han ved Vånersborg vandt stor hæder ved sin tapperhed.
Jens Juel betragtede Juellinge som sit egentlige hjem, og i Hellested
kirke blev han begravet ved sin første hustrus side. Til tider har han
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dog også opholdt sig på Juellund, som han oprettede 1694, og hvor
han ligeledes opførte en anselig, nu nedrevet trefløjet hovedbygning.
Da Jens Juel ikke efterlod sig sønner, gik friherreskabet efter hans
død 1700 over til svigersønnen, etatsråd, stiftamtmand Frederik Vind
til Harrested, stamfader til baronerne Juel-Vind. Han døde i en alder
af kun 30 år allerede 1702, og baroniet gik derefter over til ægte
parrets søn Jens Juel-Vind, der blev friherre 1708. Han var gift med
Ide Helle Krag og blev stamfader til baronerne Krag-Juel-Vind.
Men heller ikke denne slægt skulle beholde gård og gods længe.
Frederik IV’s militsordning medførte nødvendigheden af store gods
samlinger på dertil bekvemme steder, og ryttergodset i Stevns trængte
til en forøgelse. 1719 mageskiftede kongen med baron Jens Juel-Vind,
således at denne til vederlag for sit friherreskab Juellinge på Sjælland
fik udlagt Halsted kloster og tilliggende bøndergods på Lolland. Un
der selve Juellinge lå dengang 146 tdr. htk. Det egentlige bøndergods
var efterhånden vokset til godt 757 tdr. htk., foruden lidt skov og
allodialgods. 1735 skænkedes Juellinge imidlertid af Christian VI til
Musiksalen på Juellinge.
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Gehejmeråd,
baron Jens
Juel. Maleri af
Coning på
Frederiksborg.

generaladmiralløjtnant grev Frederik Danneskiold-Samsøe, der 1750
solgte den til greve Adam G ot tlob Moltke; den indlemmedes i det
samme år oprettede lensgrevskab Bregentved. A. G. Moltke, der med
største energi tog sig af sine vidtstrakte ejendomme, forsømte heller
ikke Juellinge. Han påbegyndte udskiftning og udflytning i forbin
delse med opmåling og inddeling af markerne, og overalt lod han
bøndergårdenes og også hovedgårdenes marker inddige — alt på egen
bekostning. Særlig vægt lagdes i hans tid på kløveravlen, og Juellinge
hovedgård indbragte 1782 3000 rdl. A. G. Moltkes søn, lensgreve
Joakim Godske Moltke (død 1818), var ligeledes ivrig for gennem
førelsen af landboreformer. Efterhånden blev under de følgende be
siddere så godt som alt bøndergodset frasolgt. Ved grevskabets over
gang til fri ejendom i 1922 blev der afgivet 442 tdr. Id. til oprettelse
af 32 husmandsbrug. I 1937 solgte hofjægermester, lensgreve Christian
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Moltke Juellinge til fru Vivian Branth, der i 1940 afhændede den til
ingeniør John M. Larsen, og gården er stadig en betydelig ejendom
på 550 tdr. Id. agerjord. Ingeniør Larsen lod ved sin indflytning hoved
bygningen grundigt istandsætte og modernisere. Også avlsgården blev
omformet, så den nu tilfredsstiller det moderne landbrugs krav. I
1946 overdrog ingeniør Larsen gården til sit familie-aktieselskab Pre
mier Is A/S.
Egnen er rig på fortidsminder. Nord for Juellinge ligger på Brarup
mark »Ellehøj«, der har givet navn til J. L. Heibergs skuespil, og i
sognet er fundet en livring af guld fra germansk jernalder, der er den
største oldtidsguldring, som kendes fra Danmark.
VILH. LORENZEN
EJERE
1387
1419
1463
1558
1606
1623
1653
1657
1671

Jacob Olufsen Lunge
Jep Knudsen Lille
Johan Bjørnsen (Bjørn)
Ch. Lindenow
Elsebeth Svave
Herluf Daa
Gunde Rosenkrantz
Ide Jørgensdatter Lunge
Jens Juel

1700
1719
1735
1750
1937
1940
1947

Frederik Vind
Frederik IV
Frederik Danneskiold-Samsøe
A. G. Moltke
Vivian Branth
John M. Larsen
Premier Is A/S

BYGNINGER
Kaldt Valbygaard

1672 Nu kaldt Juellinge
1675 Nuværende hovedbygning
opført

1940 Hovedbygning istandsat

Hovedbygningen set fra gårdspladsen (fot. Th. Andresen).

Tryggevælde
Karise sogn, Fakse herred, Præstø amt

Som ved Højstrup er det ved Tryggevælde »Elverhøi«, der har gjort
navnet kendt over det ganske land. Vi ser vel ikke gården selv i styk
ket, men hører den hyppigt omtalt, og åen — Tryggevælde Å — næv
nes ; den har spillet sin store rolle i Tryggevældes historie. Man kan
vist roligt sige, at det er den, der har bestemt gårdens placering; thi
i gammel tid indgik åen i Tryggevældes befæstningsanlæg.
Første gang, navnet Tryggevælde påtræffes, er i 1261.
Et sandt middelaldermørke ruger imidlertid over Tryggevældes
historie til op i 1400-tallet. En Jes Jepsen væbner omtales da 1461 i
et tingsvidne angående markstridigheder mellem Køge borgere og
herremanden på Vallø som foged i Tryggevælde. Gården har nok på
den tid hørt under kronen, og Jes Jepsen har været kronens foged der.
Fra Nationalmuseets udgravninger af borgbanken 1909 - 13 vides det,
at der i senmiddelalderen har stået en bygning, rejst på fundament
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»Lerporten«, indkørsel fra øst (fot. Th. Andresen).

af kampesten med mure af kridtsten — egnens naturlige byggemate
riale — og munkesten.
Fra o. 1470 var Evert Grubbe lensmand på Tryggevælde; han kom
dertil fra Visborg på Gotland, der dengang var en dansk fæstning.
Der er bevaret et brev fra ham, mens han var derovre; man mærker
deri hans ubehag ved at være borte fra slægtninge og venner og hans
længsel efter hjemlandet. Han håbede på at blive hjemkaldt, og hans
befrielsestime slog snart; tilmed fik han len på sin hjemegn. Hans
fædrenegård Alslevgaard, som Grubberne ejede gennem 300 år fra ca.
1300-ca. 1600, lå i Tryggevældes nabosogn.
Evert Grubbe kom nu også på anden måde frem i første linje; fra
1473 - 86 var han rigens kansler, d.v. s. kongens repræsentant på
rettertinget; mange breve vedrørende denne domstols virksomhed er
dateret Tryggevælde. Også af rigsrådet blev han medlem. Han døde
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1492 som forstander i Vor Frue kloster i Roskilde og begravedes i
Frue Kirke sammesteds, hvor en smuk gravsten over ham er bevaret.
Christian Nielsen Dyre til Hjelmsø var lensmand på Tryggevælde
i hvert fald 1503 - 05 ; en Otte Hansen nævnes 1511 i samme embede,
1513 gik lenet over fra Morten Jensen til Laurids Nielsen Grubbe;
han tilhørte den yngre gren af Grubbe-familien, men ejede som sin
forgænger Alslevgaard. Efter et interregnum, hvor en Henning Tygesen 1516-23 sad på gården, blev 1523 atter en Grubbe lensmand. Det
var Laurids’ yngre broder Sivert Grubbe til Lystrup; han sad der til
midten af 1530’erne.
Den følgende tids lensmænd var Gunde Lange ca. 1536 - 40, Moritz
Rantzau 1540 - 46, Wobislav Wobitzer ca. 1547 - 58, Lage Brok 1558 60, Christoffer Trundsen 1560 - 63 og Holger Rosenkrantz 1563 - 68.
Wobitzer var en pommersk adelsmand, der var kommet ind i lan
det med Christian III og af ham benyttet i militær og diplomatisk
tjeneste. Af kongen fik han som belønning værdifulde forleninger,
Tryggevælde havde han som nævnt 1547 - 58. 1568 lagdes lenet ind
under Københavns len ; men det varede kun 4 år. Tryggevælde lå så
afsides, at lensmanden på Københavns Slot ikke godt kunne forestå
arbejdet der uden at forsømme Københavns store len.
Normalt lå i ældre tid kronbønderne i Fakse herred til Trygge
vælde, nu og da kom hertil Stevns herred. Det store vendepunkt i
lenets historie i denne tid blev 1572. Det var året, da lenet frigjordes
fra København, og nu blev der henlagt hele 3 herreder til det, nemlig
Fakse, Stevns og Bjæverskov, og hertil kom yderligere en hel del gods,
der tidligere havde ligget til Sankt Agnete klosters len i Roskilde. Det
blev rigens kansler Ejler Grubbe, der blev herre på Tryggevælde;
han døde 1585 og efterfulgtes året efter af Arild Huitfeldt, der lige
ledes var rigens kansler, men nu først og fremmest huskes som histo
rieskriver. Huitfeldt har sikkert været en streng, men retsindig lens
mand af den patriarkalske type; han havde imidlertid kun lenet i 10
år. 1596 forflyttedes han til Vordingborg. Hans efterfølger på Tryg
gevælde blev Christen Holk, der 1601 fulgtes af broderen Ditlev.
Af det inventarium, der optoges ved Ditlev Holks afgang fra går
den, ses det, at besætningen da bestod af 2 gamle køreheste, 17 plov
stude, 13 køer og 1 tyr, 12 ungkreaturer i 2 - 3 års alderen, 3 kalve,
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78 gamle får og 21 spædlam, 80 søer og grise. Altså ikke nogen helt
ringe besætning — kvaliteten ufortalt. Der fandtes to plove med alt
tilbehør, derimod kun en vogn. Gårdens kælder indeholdt en velsignelse
af kød og flæsk, smør og sild og islandsk fisk. Der var saltede gæs,
hvillinger og flyndere, rug, havre og malt, byg- og havregryn, humle,
øl, salt og smeltet talg. Altsammen er det omhyggeligt remset op i
inventariet. I de øvrige rum: bryggers, stegers, fadebur, dejstue, borge
stue og fruerstue opregnes kedler og kar, øltønder og gryder, knive
og koste og kander. Der var skabe, senge og dyner, borde og bænke.
I dejstuen nævnes bl. a. 2 kærner. De fine stuer: sommerstuen, kon
gelig majestæts sal og hans sengekammer, dronningens sal og hendes
nådes sengekammer samt »en stue ved søen« var alle omdragne med
rødt engelsk klæde, mange, mange alen, men tilføjes det: »huor aff
en heell hob er iche bruggelligh«. Gårdens betydning som kongebolig
på rejser var stærkt aftagende. Nogle årtier senere hedder det: der er
ikke uden få steder i kongens og dronningens gemak klæde på væg
gene, somme steder hænger et stykke og somme steder intet. Det har
ikke været nogen ublandet fornøjelse for majestæterne at opholde sig
i denne mugne, mølædte herlighed. Lensmænd i 1600-årene var i
øvrigt Christoffer Gjøe 1614-19, Knud Urne 1619-22, Frederik
Reedtz 1622-32, Tyge Brahe 1632-40, Sigvard Urne 1641 -50 og
Christen Albretsen Skeel 1650 - 59.
Midt i borggården stod stedets største raritet, en runesten. En eller
anden lensmand skal omkring midten af 1500-tallet have hentet den
fra en høj i nærheden, måske Kishøj ved Lille Taarnby i nabosognet.
Stenen, der er fra begyndelsen af 900-tallet, har denne indskrift:
»Ragnhild, Ulfs søster, satte denne sten og gjorde denne høj og denne
skibssætning efter sin mand Gunulf, en veltalende mand, søn af
Nærve. Faa bliver nu født bedre end han. Den skal blive en ræde,
som fortrædiger denne sten eller drager den over en anden«. Arild
Huitfeldt interesserede sig i høj grad for runestenen. I 1650’erne flyt
tede lensmanden Christen Skeel runestenen til Vallø ; herfra kom den
1810 til København, hvor den nu findes i Nationalmuseet.
Bygningerne var som på de fleste af kronens slotte konstant i dårlig
stand. Ofte udgik der kongebreve om deres istandsættelse, lige meget
synes det at have hjulpet. Især gjaldt det ladegården. 1587 hedder det,
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at den var forfalden. 1616 siges den store lade at være så brøstfældig,
at den måtte helt nedtages. 1625 væltedes den af en storm. 1647 var
huset, hvori bryggers m. m. fandtes, afbrændt. De skiftende lensmænd
— i første halvdel af 1600-tallet sad ingen over 10 år ved lenet — har
vel ikke haft stor interesse for sagen.
Fra 1663 findes en besigtigelsesforretning, der giver et godt indtryk
af gården, som den da var. Hovedbygning var et gammelt, to-etages
hus »muret mellem stolper«, foroven fandtes heri kongens og dron
ningens gemakker, hvortil man kom ad en vindeltrappe. På dette hus
var der en udbygning eller kvist; heri var majestæternes sengekamre ;
i stueetagen fandtes forskellige gæste- og sengekamre. Yderligere
fandtes i borggården 4 huse; i det ene var bryggers, køkken, dejstue
og borgestue, i et andet skriverstuen og ridefogdens kammer, porten,
hvorigennem indkørslen til gården fandt sted, samt en vejerstue. — I
ladegården fandtes foruden laden et øksnehus og endnu et hus med
kamre og stalde. Øksnehuset var opført af kridtsten, ellers var alle
gårdens bygninger af bindingsværk. »Og«, hedder det i besigtigelses
forretningen, »saasom forschreffne huse ere mesten gamle oc staar
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paa en rum pladts for alle slags vinde, saa tilføyes dem store scade
aarligen af storm og uveyer efter som tagene oc timmerverchet ere
ofver alt svage oc forraadnede, i lige maader ere alle blirenderne paa
husene opslitte oc utætte, saa di iche kand holde for vand«.
I 1670 gled Tryggevælde for en tid over i privat eje, idet den mage
skiftedes til Otte Skeel til Vallø; han fik 1682 bevilget skattefrihed
for hovedgården. Hans søn Christen Skeel fik 1699 tilladelse til at
nedlægge hovedgården Alslev for derved at forøge bøndergodset til
Tryggevælde. 1716 solgte Otte Skeel gården til Peder Benzon til Gjeddesdal, der 2 år senere mageskiftede den til kongen. Tryggevælde var
så indtil 1747 igen krongods og blev som sådant udlagt til ryttergods.
Et distrikt fik navn efter gården. 1747 solgtes Tryggevælde gård og
gods på auktion til Peter Johansen Neergaard. 1751 købte A. G.
Moltke Tryggevælde af ham, og længe var den så en hovedgård under
grevskabet Bregentved. De nuværende bygninger er opført 1849, efter
at en lynbrand i august s. å. havde hærget den gamle gårds fire læn
ger. Da grevskabet Bregentved 1922 overgik til fri ejendom afgav
lensgreve Fr. Moltke 100 ha af Tryggevældes jorder til staten; heraf
udstykkedes 16 husmandsbrug og 4 tillægsparceller. Hovedparcellen
forblev dog i lensgrevens besiddelse til hans død 1936; derefter solg
tes Tryggevælde til godsejer Aage Lemvigh. Hans søn Axel Jørn
Lemvigh overtog godset 1959, men faderen har indtil videre forpagtet
det. Gårdens tilliggende er nu 385 tdr. Id.
C. RISE HANSEN
EJERE

BYGNINGER

1400erne Kronen

Senmiddelalderlig bygning af
kridtstenskvadre på kampe
stenssokkel, omgivet af grave
1663 Toetages hovedbygning med
vindeltrappe, fire udhuse

1670
1716
1718
1747
1751

Otte Skeel
Peder Benzon
Frederik IV
P. J. Neergaard
A. G. Moltke

1849 Nuværende hovedbygning
opført efter brand
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Bregentveds sydfløj, set fra sydvest (fot. Th. Andresen).

Bregentved
Haslev sogn, Ringsted herred, Sorø amt
Bregentveds navn forekommer tidligst år 1319 i kong Erik Menveds
testamente som en af de gårde, han skænkede Ringsted kloster. 11364
skødede Hesso Hvittensee alt sit gods i Sjælland, deriblandt Bregent
ved, og året efter gav Karl Nielsen til Hørby og hans hustru en gård
i Bregentved (Bræknethwet) til Sankt Clara kloster i Roskilde. I Skov
klosters dødebog nævnes Oluf Grubbe, der endnu var i live 1382, til
Bregentved, som hans enke Margrethe bragte til sin anden husbond
hr. Erik Bydelsbak. Denne skrives 1410 til Bregentved, som han efter
lod til sin søn rigsråd hr. Laurids Bydelsbak, der endnu levede 1433.
I hans tid hørte under besiddelsen byen Stenkelstrup (nu Sofiendal)
med 7 gårde, 2 gårde i Tjæreby, 4 i Eskildstrup og møllen, 2 gårde i
Hyllede samt mere jord og skov dertil. Af Laurids Bydelsbaks arvinger
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købtes Bregentved før 1450 af rigsråd Niels Pedersen Gyldenstierne
til Aagaard. Da denne hans gård i 1441 lagdes øde i bondeoprøret,
flyttede han til Bregentved, hvor han i 1456 oprettede testamente, i
hvilket han betænker de til Bregentved liggende fire kirker, fogeden
og folkene på gården. Hans eneste søn og arving var Mourids Nielsen
Gyldenstierne, rigsråd og lensmand i Ålborg. Fra hans ejertid fore
ligger en inventarieliste, hvoraf ses, at besætningen på Bregentved i
1494 talte 63 stk. kreaturer, 60 geder, 50 får, 40 svin og 32 heste.
Mourids Nielsen efterlod ved sin død 1504 kun en datter Anna, der
først ægtede rigsråd hr. Oluf Stigsen Krognos til Krapperup og efter
dennes død ca. 1506 rigsråd hr. Predbjørn Podebusk. Hun overdrog
Bregentved til sin datter Pernille, der i 1508 ægtede rigsråd hr. Anders
Bille til Søholm, som overdrog gården til sin søn Bent Bille, af gejstlig
stand, der døde samme år som faderen i 1555.
Ved skiftet efter fru Anna Gyldenstierne i 1545 tilfaldt Bregentved
hendes søn af første ægteskab, hr. Mourids Olufsen Krognos til Krap
perup, der allerede døde i 1550. Han var gift med Eline Gjøe, bekendt
for sin endnu bevarede store jordebog, og som senest fra 1561 levede
på Bregentved. Efter hendes død i 1563 havde sønnen, rigsråd Oluf
Mouridsen Krognos, fast ophold på gården. Han deltog i Ditmarsker
fejden 1559 og i Syvaarskrigen, hvorefter han var lensmand på Hel
singborg Slot. 1 1571 foretog han byggearbejder på Bregentved og
forøgede bøndergodset. Fra 1573 var han gift med Anna Hardenberg,
kendt som Frederik H’s ungdomskærlighed, der i morgengave havde
fået Bregentved hovedgård og tilliggende. Kort efter brylluppet døde
hendes ægtefælle som slægtens sidste mand, hvem hun rejste det præg
tige mindesmærke i Ringsted kirke. Anna Hardenberg levede derefter
mest på Bregentved, hvor hun også døde i 1589.
Oluf Mouridsens hovedarving var Christoffer Gjøe, en broder til
Eline Gjøe, ovennævnte hr. Mourids Olufsens frue. Denne for sin
godsgriskhed og trættekærhed bekendte rige jorddrot solgte i 1581
Bregentved til rigsråd hr. Sten Brahe til Knudstrup, Tyge Brahes bro
der, en af sin tids mest betydelige statsmænd og godsejere. Bregentved
og dets tilliggende omfattede ved afhændelsen Bregentved sædegård
med dens avl og fiskeri og rette part i gårdens rette enemærker og
den part i bygningen, han havde afkøbt sin søster Helvig, Mogens
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Gjøes husfrue, medens den anden part, som nævnt, var forbeholdt
fru Anna Hardenberg til enkesæde. Bregentveds tilliggende omfattede
2 møller, 5 gårde i Lille Bregentved, 8 gårde i Haslev by, 3 gårde i
Frerslev, 3 i Stenkelstrup, 4 i Tjæreby, desuden 10 strøgårde og en
skovpart i Eskildstrup, hvortil kom yderligere 4 gårde. Ved mageskif
ter i 1607 forøgede Sten Brahe besiddelsen med 7 gårde. Den nye ejer
anlagde en lund ved Bregentved og opsatte et lysthus med indskriften:
Frygt Gud og ær en Præst, og giv ham den Del, som dig er befalet.
Sten Brahe døde 1630 og efterlod Bregentved til sønnen Erik Brahe
til Knudstrup, der solgte gård og gods til sin søster Helvigs husbond
Falk Gjøe (en brodersøn af Christoffer Gjøe), der afhændede Bre
gentved til Frederik Urne til Alslev, lensmand på Kronborg og Fre
deriksborg. Han udvidede godset i årene 1635 -47 ved køb af gårde
og huse, bl. a. hele Hjulerup by og 12 gårde i Haslev by. Med disse
godskøb har han uden tvivl forbundet tanken at opføre en statelig
hovedbygning på Bregentved. Om hans byggearbejder vides intet nær
mere udover, at han vistnok har tilbygget en ny nordre fløj med et
kapel. Over en portfløj i bygningskomplekset fandtes fordum en ind
skrift med besidderens og hans hustru Karen Arenfeldts våben. Fre
derik Urne døde 1658, efterladende godset i en ved krigsurolighederne
foranlediget slet forfatning. En tredjedel af bønderne var forarmede ;
i Stenkelstrup var kun én gård ved magt. I sin enkestand udskilte fru
Karen Arenfeldt en del af godset, men erhvervede 1665 Frerslev by,
der bestod af 12 gårde, og indrettede sig ved foden af Pederstrup
bakkeskrænt en gård, som hun gav navn af Arenfeldtsborg, men på
drog sig derved en betydelig gæld. I 1668 afhændede hun hovedgår
den til sin svigersøn Ove Juul til Villestrup, især bekendt som dygtig
underhandler med Sverige i krigsårene 1657 - 60 og fra sine embeds
stillinger som vicestatholder i Norge og stiftamtmand i Århus. Fru
Karen Arenfeldt døde 1673, hendes nyopførte gård blev nedbrudt,
og dens marker lagt under Bregentved. Ove Juul har kun forbigående
opholdt sig på Bregentved, således i 1657, da han lod en datter døbe
i det derværende kapel. Få år før sin død solgte han Bregentved til
sin svigersøn Frederik Gabel, hvis fader var Christoffer Gabel, kong
Frederik IH’s yndling. Han beklædte gesandtskabsposter i Rusland
og i Berlin, var senere amtmand i Sorø og Ringsted og fra 1699 vice24 DSH 4
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statholder i Norge. Hans formueomstændigheder var ved hans død i
1709 i slet forfatning, og sønnen Christian Carl Gabel måtte tilkøbe
sig Bregentved på auktion. Hans navn er kendt fra de sejrrige kampe
med svenskerne i Østersøen 1712- 17. Forfremmet til viceadmiral be
klædte han i 1717-25 stillingen som overkrigssekretær, men faldt i
unåde og var derefter stiftamtmand i Ribe, hvor han var meget virk
som og almindelig afholdt.
Gabel overtog Bregentved for en sum af 51.728 rdl. Godset ansat
tes til 532 tdr. htk., hvoraf 98 tdr. hovedgårdstakst. Bøndergodset om
fattede 74 gårde og desuden 43 huse rundt i byerne. I 1718 købte
Frederik IV Bregentved af Gabel for den runde sum af 50.000 rdl.
i den hensigt at lade det udlægge til ryttergods.
Den herom optagne kommissionsforretning giver værdifulde op
lysninger om det store bygningskompleks, der i tidens løb havde dan
net sig på Bregentved. Borggården bestod af 4 længer, ladegården af
3 hovedlænger og 3 mellem dem liggende bygninger.
Den nordre længe, svarende til den nuværende nordre fløj, var op
ført i to stokværk. I den vestlige ende af nederste etage lå kirken med
10 dobbelte vinduer og et plankegulv, et alter af sten, en prædikestol,
en læsepult og et positiv. En gang med 6 dobbelte vinduer og inden
for 4 kamre førte fra kirken til den øverste ende, som optoges af en
stue med 8 dobbelte vinduer og gulv af astrag (små keramik-fliser).
Fra det nederste stokværk førte op til det øvre to italienske trapper,
22 trin høje. Her fandtes i den vestre ende den såkaldte kirkesal med
12 dobbelte vinduer, hvorfra førte en lignende gang med kamre som
forneden til en stue med 6 dobbelte vinduer.
I den østre længe lå den store taffelstue med en malet og forgyldt
stenkamin, 12 dobbelte vinduer, flisegulv og loftet, prydet med 12
skilderier i faste panelerede rammer. Op til salen stødte den lille
taffelstue med 4 dobbelte vinduer og i forbindelse hermed et lille
kontor, endvidere den grønne stue, gangstuen og ammestuen, samt
køkkenet. I gangen til stuerne førte en italiensk trappe op til fruens
gemak, og derved en stue med alkove.
I den søndre længes ene stokværk lå det blå kammer med 4 dob
belte vinduer og gulv af astrag, guldlæderstuen med malede og for
gyldte panelrammer samt en kamin af sort udhugget sten. Der næv-
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Nicolai Eigtveds projekt til en ny hovedbygning 1749. Kunstakademiet.

nes fadeburet over borggårdsporten med 6 dobbelte vinduer, og det
gamle fogedkammer med opgang til loftet. I den vestre længe fandtes
borgestuen med 4 dobbelte vinduer og murstensgulv, to små kamre,
køkken, 2 bagerovne og bryggerset. I den sydvestlige ende var en
hestestald med 12 krybber. I ladegårdens østre længe på 41 fag rum
medes 52 kobåse, i den vestre på 47 fag 45 kobåse. De omtalte mel
lembygninger var i 1718 under nedbrydning eller forandring.
I tolv år tjente Bregentved som rytterkaserne for en oberst, hans
stab og mandskab med 250 heste.
Ved kong Frederik IV’s død nedlagdes ryttergodset, og kort efter
sin tronbestigelse overdrog kong Christian VI Bregentved til Poul
Vendelbo Løvenørn for 25.000 rdl., kun halvdelen af den sum, Gabel
havde opnået for godset. Til dette hørte efter hovedgårdstakst 144
tdr. htk. ager og eng, 13 tdr. skovskyld og 5 tdr. mølleskyld samt af
bøndergodsets ager og eng, skovskyld og mølleskyld ialt 370 tdr. htk.
24*
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Poul Vendelbo, som hans borgerlige navn lød, var en bedemands
søn fra Horsens, studerede til præst, men gik i russisk krigstjeneste
under zar Peter. Hjemvendt optoges han i adelsstanden og blev ge
neraladjudant hos kong Frederik IV. I årene 1722 - 26 var Løvenørn
gesandt i Berlin. Christian VI betroede ham stillingen som overkrigs
sekretær, udnævnte ham til general af rytteriet og gehejmeråd og ud
mærkede ham med Elefantordenen. Løvenørn var ikke alene en af de
betydeligste mænd, den danske officersstand kan opvise, men også
som diplomat en fremragende dygtighed, ligesom han var i besid
delse af værdifulde karakteregenskaber.
Hans i sjælden grad lykkelige ægteskab med Ingeborg Vinding har
inspireret Carl Ploug til et velkendt digt. Ved køb af kronen i 1731
forøgede Løvenørn Bregentveds tilliggende med over 200 tdr. htk.
ager og eng (bønderjord). Da han var ukyndig i landvæsen, bortforpagtede han hovedgårdens avling med en bestand af 200 køer, hvor
imod fiskedammene havde hans interesse. Løvenørn besøgte jævnligt
Bregentved uden at føre husholdning på stedet. Når kongen, som i
1737, og andre fyrstelige personligheder gæstede stedet, sendte han
sine folk herud fra byen.
Ved Løvenørns tiltræden af Bregentved bar det spor af at have
været anvendt som rytterkvarter. På slottets istandsættelse anvendte
han betydelige midler og ofrede navnlig stor bekostning på kirkelæn
gen, da alle rum her var vanrøgtede, undtagen kapellet, som fra stuen
blev flyttet op i andet stokværk. Værelserne blev klædt med vævede
eller malede tapeter og smykkede med malerier og store spejle samt
møbleret. L. Thura var muligvis arkitekt for kirkefløjen.
Ved afslutningen af disse arbejder, der strakte sig over tre år, lod
Løvenørn i frontispicen over indgangen til kirkefløjen anbringe en
sten med sit våben og valgsprog samt lige over indgangsdøren en
indskrift på latin, der udsagde, at Poul Løvenørn og Ingeborg Vin
ding ved Guds nåde og kongens gunst havde fået Bregentved og istand
sat det med al tænkelig omhu. Løvenørns devise var: » Domine! quid
tibi retribuam?« (Herre, hvorledes kan vi takke dig?). Svaret herpå
læstes i kapellet: et hjerte, holdt af to hænder med omskriften: »Cor
tibi retribuemus« (vort hjerte giver vi som tak for din nåde).
Fru Ingeborg Løvenørn opholdt sig i sommeren 1733 og endnu i
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Bregentved 1763, set fra syd. Stik af W. A. Muller efter tegning af G. E. Rosenberg.
september på Bregentved, syg, sengeliggende og kraftesløs. Hun døde
allerede i januar året efter. Løvenørn fulgte hende 1740 i graven.
Deres arving var kommandørkaptajn Frederik Løvenørn. Endnu
samme år faderen døde, tilskrev kongen Schulin, at han agtede at
afkøbe sønnen Bregentved, af nåde for hans fader og hans trofast
ydede tjeneste, »og for at den unge Mand dog kunde komme noget
ud af sin Gæld.« Kongens hensigt med dette godskøb var at overlade
sin svigerinde fyrstinden af Ostfrisland Bregentved til bolig. Han
ønskede og fik et rids af Bregentved, som dog ikke var oplysende med
hensyn til husets indre indretning, hvorfor han overdrog hofbygme
ster Nicolai Eigtved at indsende grundtegningen til en ombygning af
slottet, hvilket dog stilledes i bero, da kongen havde frafaldet sin
hensigt med dets fremtidige anvendelse. Eigtved udførte derefter
forskellige arbejder på bygningerne, såsom nye funktionærboliger og
slottets møblering, maling og dekorering. I kong Christian VI’s sidste
regeringsår henstod Bregentved ubeboet.
Ved sin tronbestigelse i 1746 skænkede kong Frederik V Bregentved
gård og gods, hovedgårdstakst ager og eng 144 tdr. samt 13 tdr. skov, til
sin yndling, A. G. Moltke, den første besidder af Bregentved, der tog
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Bregentved 1845. Efter Richardt og Becker.
fast ophold på stedet, og hvis efterslægt i direkte linje i over 200 år
har ejet Bregentved.
Adam Gottlob Moltke kom fra sin fødestavn i Meklenborg som
barn til sin farbroder, der var amtmand på Møen, hvor han ejede
Nygaard (nu Marienborg), og drengens opdragelse og omgang var
overvejende dansk præget. I sit 11. år blev Moltke page hos kron
prins Christian og ved dennes regeringstiltrædelse i 1730 kammerpage
hos den syvårige tronfølger. I det daglige samvær udviklede sig det
stærkt personlige venskabsforhold mellem dem, der bevaredes gennem
årene. I 1735 blev Moltke kammerjunker, 1743 marskalk, året efter
overkæmmerer hos kronprins Frederik og straks efter dennes tron
bestigelse overhofmarskal, men først 1763 indtrådte han i statsrådet.
I 1750 blev Moltke ophøjet i grevestanden med titel greve af Bre
gentved. Det for ham samtidigt oprettede grevskab var da allerede
komplet, idet Moltke i 1747 af kongen for 35.000 rdl. havde købt
Turebyholm hovedgård med tilliggende bøndergods (198 tdr. Id. ho
vedgårdstakst ager og eng og 564 tdr. bøndergods) samt i førnævnte
år Juellinge med tilhørende bøndergods (137 tdr. hovedgårdstakst).
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Hertil kom erhvervelsen af bøndergods i Ringsted amt (422 tdr.) og
Tryggevælde (547 tdr.) samt Harslev, Tureby, Aalby, Helsted, Karise
og Frøslev kirketiender. Grevskabets hele areal beløb sig til 2516 tdr.
De af grev Moltke i 1751 købte gårde Tryggevælde og Alslevgaard
(126 tdr. ager og eng og 560 tdr. bøndergods) blev ikke lagt ind un
der lenet, men holdt for sig som allodialgods.
Under hele Frederik V’s regering var grev Moltke den mest for
mående mand i rigerne, den egentlige leder af landets indre og ydre
anliggender, kongens intime rådgiver og bestyrer af hans private
finanskammer.
I sin tyveårige magtperiode udøvede A. G. Moltke ved sin overor
dentlige arbejdskraft og årvågne gavnelyst i forening med et sundt
omdømme en gunstig indflydelse på statsstyret. I forholdet til den
viljesyge konge førte han en næsten daglig, opslidende kamp mod
dennes dårlige instinkter, misbrugte ikke sit herredømme over ham
og gav over for folket kongen æren for alle nyttige og gode foran
staltninger under hans skyggeregering.
Hofintriger og partigænger i holdtes i ave under Moltkes styrelse.
Danmarks handel og skibsfart på hjemlige og fremmede have skylder
ham et mægtigt opsving. Han ophjalp byernes industri og iværksatte
storstilede og monumentale byggeforetagender, af hvilke dog særlig
et enkelt, Marmorkirken, afgjort var for kostbart i forhold til landets
ydeevne. Moltkes kunstsans spores i de bygninger, der rejstes på hans
foranledning, hans eget palæ, det af de fire pragtbygninger på Ama
lienborg i det indre rigest udsmykkede, palæet i Helsingør og Frede
riks Hospital, der fandt efterligninger i andre bygninger i den nye
Frederiksstad, hvis arkitektoniske fysiognomi han har præget i høj
grad, bl. a. ved den, på bekostning af Det asiatiske Kompagni rejste,
prægtige rytterstatue af kong Frederik V. Ikke alene de moderne og
berømte kunstnere, han beskæftigede, malere som Pilo og P. Als,
billedhuggere som Saly og Wiedewelt, bygmestrene Jardin og Eigtved,
kobberstikkeren Preisler, men også den unge kunstnerskole, især Jens
Juel og C. F. Høyer, har nydt godt af hans opmuntring.
A. G. Moltke, der næppe har nydt anden undervisning end den,
han i sin tidlige ungdom fik af pagehovmesteren, havde ved ihærdigt
selvstudium erhvervet sig en forbavsende alsidig teoretisk og prak375
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Østfløjen set fra sydøst (fol. Th. Andresen).

tisk viden. Han foranledigede indstiftelsen af det kgl. billedhuggerog bygningsakademi (1754) og skaffede det sæde på Charlottenborg.
De zoologiske, botaniske og mineralogiske studier skylder Moltke
deres udvikling og trivsel ved oprettelsen af Natur-Husholdnings Sko
len af 1759, de botaniske anstalter og Flora Danica værkets tilblivelse.
Hans filantropiske sans gav sig tidligt udslag i oprettelsen af Fre
deriks Hospital som selvejende institution, forbilledlig for sin tid.
At grev Moltke, til trods for afvigende politiske synspunkter, til
udenrigsminister efter grev Schulin valgte J. H. E. Bernstorff, gør
ham ære. Under den truende krig med Rusland i 1762 delte han an
svaret og gjorde fælles sag med ham. Ved Moltkes afgang fra stats
tjenesten ydede Bernstorff ham udelt anerkendelse i en tilskrift: »Ly
deligt og til mit sidste Aandedræt skal jeg vidne, at ingensinde har en
Minister, der som De ejede Deres Konges Hjerte og Tillid, gjort en
ædlere Brug af sin Anseelse og virket med større Iver for sin Herres
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Ære og Tjeneste. Jeg skal aldrig glemme, aldrig fortie, at i de fulde
tyve Aar, i hvilke jeg har været et velunderrettet Vidne, har De aldrig
kendt hverken Hævnfølelse eller Hovmod, end sige misbrugt Deres
Magt. De har gjort hvermand godt og ingen ondt; takket være Dem
har Skibsfarten og Kunsten blomstret. Ved Deres Bistand har Fattige
og Syge fundet Hjælp. Med et Ord, De har gjort det Tidsrum, i
hvilket man har lyttet til Dem, til Velgørenhedens og Hæderens Æra.«
Hvad grev Tessin var for Sverige, var A. G. Moltke for Danmark.
At Danmark i datidens lærde verden havde ry for at være den
første kulturstat i Europa, skyldes væsentlig det arkæologiske, geo
grafiske og fysiske udbytte, Carsten Niebuhr hjembragte fra sin, for
danske penge bekostede ekspedition til Arabien. Efter Niebuhrs egne
ord havde ingen større krav på taknemlighed for iværksættelsen af
hans opdagelsesrejse end Moltke, og denne har på en beskeden og
værdig måde hævdet sin ret til æren og ansvaret for ekspeditionen.
Den berømte orientalist J. G. Michaelis betegner kong Frederik V
som alle lærdes fælles landsfader, og Herder nævner Danmark som
det bedste land i Europa, en for menneskeheden virkelig arbejdende
stat under en god, mild og fortræffelig regering.
Om Moltkes ægte menneskelighed og fordringsløshed vidner hans

Kirkefløjens sydside (fot. Th. Andresen).
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Parken set mod dyrehaven (fot. Th. Andresen).

breve til videnskabsmænd og kunstnere, og af Dorothea Biehls selv
skildring får man et smukt indtryk af hans jævnhed i færd og tale,
medens andre omtaler hans stivhed og kulde.
Til trods for sine store fortjenester af land og folk og sine værdi
fulde karakteregenskaber, var Moltke alt andet end populær. Hans
uindskrænkede magtstilling, de store rigdomme han havde samlet, og
hans mange godskøb til fordel for sin talrige familie vakte misundelse
og skumlerier. Blandt sine standsfæller var han ilde lidt i den kreds,
der stod A. P. Bernstorff nær. Dennes svoger grev Fritz Stolberg har
i sine 1784 udkomne ondsindede »Jamben« persifleret ham let kende
lig som en snigende kat, der allevegne slikker valle. Brødrene Chri
stian og Ludvig Reventlow og deres fader før dem nærede stærk
uvilje mod »den gamle Adam«, som de spottende kaldte ham.
Med Frederik V’s død var A. G. Moltkes storhedstid forbi. Blandt
hans mange modstandere var hans egen svoger, overkammerherre
Ditlev Reventlow, der mistænkeliggjorde hans forvaltning af den
kongelige partikulærkasse. Christian VII kunne ikke lide ham, og
tilskyndet af landgreve Carl af Hessen fik Moltke, kun et halvt år
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Luftfotografi af Bregentved (fot. Sylvest Jensen).
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Sal med Pilos portrætter af Frederik V og Juliane Marie (fot. Th. Andresen).
efter, at kongen havde tiltrådt regeringen, afsked fra alle sine embeder
i juli 1766. Året efter blev han taget til nåde igen, fik lejlighed til at
medvirke i drøftelsen af landboforholdene, men da han ikke ville
gøre fælles sag med de nye magthavere, grev Rantzau-Ascheberg og
Struensee, blev han påny afskediget 10. december 1770. Moltkes rolle
var nu for stedse udspillet; han opholdt sig derefter mest på Bregentved og kom kun på besøg i hovedstaden, hvor han beboede sit
prægtige palæ på Amalienborg.
A. G. Moltke har i alle henseender præget Bregentved.
Med det holstenske agerbrug som forbillede lod han på grevskabet
foretage en opmåling og inddeling af markerne ved 25 bønderbyer
og indførte kobbeldrift. Gårde blev udflyttet til overdrev, og udyrket
jord renset for sten og taget under plov. Han indkaldte en kyndig
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landmand fra Holsten, som fik opsyn med levende gærder, diger og
grøfter, indførte kløveravl, indrettede fiskedamme og opsatte møller
efter hollandsk mønster. I 1761 oprettede grev Moltke hovedgården
Sofiendal, som han lagde ind under grevskabet, og hvor han i 1763
først indførte holstensk drift.
Planer over park og have fra 1773 og 1776 viser det storstilede an
læg, som det har udviklet sig siden Løvenørns tid med en række kana
ler, damme, statuer, lysthuse og særlige havepartier. Nomenklaturen
nævner en fontæne med hovedfigur af norsk marmor, arkader om
lystøen, et meget rigt forgyldt treillage-lysthus, en statue af hvidt
marmor »Sabinerindernes Rov« (Gian Bologna), statuen Flora, rondelen og de store nye buer.
Ved kgl. bevilling af 1775 havde A. G. Moltke fået tilladelse til at
overdrage Bregentved til en af sine mandlige arvinger, af hvilke han
valgte sin femte søn, Joachim Godske, der først tre år efter faderens
død kunne tiltræde besiddelsen og indfri forpligtelsen til at afdrage
den på Bregentved hvilende gæld på 200.000 rdl.
Grev Godske Moltke var født i 1746, blev student fra Københavns
universitet, men studerede i Leipzig under »Tysklands almindelige
Lærer«, C. F. Gellert, og var hans yndlingsdiscipel. Trods denne på
virkning blev Moltke helt dansk i skrift og tale i modsætning til den
Bernstorff-Reventlow-Schimmelmannske kreds. Som den betydeligste
mand inden for »Ødanskernes« parti og A. G. Moltkes søn var han
genstand for deres uvilje og spot. Hjemvendt fra sin udenlandsrejse
blev Godske Moltke kammerjunker hos dronning Caroline Mathilde
og 1770 deputeret i admiralitetskollegiet. Ligesom faderen tog han
afstand fra Struensee og blev efter ønske afskediget, men indtrådte
efter hans fald atter i statstjenesten som deputeret i finanskollegiet,
direktør for Øresunds toldkammer samt medlem af overskattedirek
tionen (april 1772). Året efter blev han deputeret i generaltoldkam
meret og kommercekollegiet. 1781 optoges han i Guldbergs kabinet,
men forlod ved regeringsskiftet i 1784 aktiv tjeneste og levede der
efter i mange år for administrationen af sine godser, baronierne Einsiedelsborg og Kørup, som han ejede 1782 - 95, og styret af Vallø og
Vemmetofte klostergods i egenskab af kurator for disse institutioner.
Efter statsbankerotten i 1813 fulgte den da 67-årige mand pligtop381
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Østfløjens havesal med Peder Als* portræt af Frederik V (fot. Niels Elswing).

fyldende kongens opfordring om at overtage finansministerens portefeuille. I sine sidste fem leveår var grev G. Moltke kongens mest be
troede rådgiver og deltog 1814 i de efter statsrådets sammenkaldelse
førte forhandlinger om Norges afståelse. Ved oprettelsen af legater
i velgørende øjemed, hvis kapitaler nu tilsammen udgør op imod
500.000 kr., har grev G. Moltke krav på eftertidens taknemlighed.
Ved hans død i 1818 fulgte hans søn grev Adam Wilhelm Moltke
i besiddelsen af Bregentved. Han blev privat dimitteret til universite
tet af J. P. Mynster, med hvem han stod på fortrolig fod. I 1812
udnævntes han til deputeret i rentekammeret, var fra 1816 medlem
af finansdeputationen, blev 1831 finansminister og 1845 præsident for
rentekammeret. Han dannede i 1848 martsministeriet, i hvilket han
optog to af de mest udprægede talsmænd for folkestemningen og blev
mægleren mellem den gamle og den nye tid. »Den Tjeneste, som han
derved viste Danmark og den danske Nation, kan ikke skattes højt
nok« (C. St. A. Bille). Under hans forsæde fremkom regeringens
grundlovsforslag, og hans navn er det første efter kongens under
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Junigrundloven. Han var førsteminister fra 22. marts 1848 til 27.
januar 1852. Højt anset i landet for sin retsindighed og noble tænke
måde var han også på sine godser almindelig afholdt. I 1828 købte
han Jomfruens Egede og 30 år senere palæet i Bredgade. Bregentved
hovedgårdstakster var i 1820 124 tdr. htk. ager og eng og 442 tdr.
bøndergods. Om det hengivenhedsforhold, der bestod mellem befolk
ningen og grev A. W. Moltke, vidner hans af Bissen udførte bronze
statue i haven, »rejst 1859 af Bondestanden paa Grevskabet Bregent
ved og Egedes Gods«. Ved sin død i 1864 efterlod grev A. W. Moltke
grevskabet til sin søn grev Frederik Georg Julius Moltke, der indtil
da havde boet på Turebyholm. Fra 1864-66 var han medlem af
rigsrådet, 1855 - 61 af folketinget, 1866 - 75 af landstinget. I juni 1875
indtrådte han i ministeriet Estrup som udenrigsminister, men døde 1.
oktober samme år kun 50 år gammel. Ligesom faderen var lensgreve
Moltke meget afholdt af den stedlige befolkning. I 1877 rejste be
boere på Bregentved godser ham et mindesmærke af Fakse kalk, et
fodstykke med en obelisk, hvori en portrætmedaillon af marmor.

Kapellets alterparti (fot. Th. Andresen).
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Arving til Bregentved blev hans søn greve Frederik Christian
Moltke (født 1854), der i 1879 overtog grevskabets styrelse. I sin
lange besiddertid var han ved sin saglighed, retsindighed og pligttro
skab skattet på egnen og af alle, der stod i afhængighedsforhold til
ham. Gennem fire årtier indtil 1921 var greven sognerådsformand.
Han nød over hele landet anseelse som en fremragende landmand,
der stillede sig forstående over for alle reformforsøg inden for det
moderne jordbrug, hvilket fremgår af de tillidshverv, man overdrog
ham. Fra 1886- 1920 var han formand for Præstø amts Landbofor
eninger, fra 1910 formand for De samvirkende Landboforeninger i
Sjællands stift og fra 1911 præsident for Det danske Landhushold
ningsselskab. I årene 1894 - 1910 var han landstingsmand for 3. kreds
uden dog at være fremtrædende blandt tingets ordførere og talere.
Bregentveds hovedbygning var blevet til stykkevis og bar vanpry
dende spor af nyopførelser og restaureringsforsøg gennem tiderne.
Forbindelsen mellem fløjene var ubekvem, økonomilejligheden lå me
get uheldig, de ydre linjer var usymmetriske, og op til etagerne førte
ikke mindre end syv trappeanlæg. Lensgreve Moltke bestemte sig da
til at opføre slottet af ny, dog med uforandret bevarelse af kirke
fløjen. Byggearbejdet, ledet af arkitekt Axel Berg, strakte sig over
årene 1886-91. Østre fløj er bevaret i grundplan, og hovedskille
rummene næsten uforandrede, dog opførte i to stokværk. Havesalen
er i stueplanen endnu centrum, spisesalen i sydenden af fløjen. Den
vestre fløj blev nu helt nedrevet og sydfløjen anvendt til hoved
beboelse. Midtvejs, over hovedindgangen og vestibulen, hæver sig
et kobbertækket slankt spir. Slottet er opført hvidt afskuret med sand
stensornamenter, blå tegl og kobbertækning. Endvidere blev lade
gårdsanlægget flyttet og danner nu et særligt kompleks. På parkens
og havens vedligeholdelse anvendte lensgreven betydelig bekostning.
Ved palæet i København (nu Håndværkerforeningen) lod han i
1877 - 78 opføre en bygning til den Moltkeske malerisamling, der,
konserveret og forøget af hans slægt, gennem fire generationer libe
ralt havde stået åben for publikum. Afhændelsen af palæet og sam
lingen var en følge af den urimelige skattebyrde, der pålagdes lens
besidderne. — Sin slægtshistoriske interesse viste lensgreve Moltke
ved at lade det indtil da splittede og uordnede, historisk yderst værdi384
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Kong Frederik V ff 1766). Maleri af Peder Als på Bregentved.
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fulde familiearkiv registrere og opstille på den mest betryggende
måde og under den værdigste form.
I 1922 gik grevskabet over til fri ejendom. Ved afløsningen hørte
til Bregentved hovedgårdene Sofiendal, Turebyholm, Juellinge og
Tryggevælde samt fem avlsgårde, ialt 1177 tdr. htk.
Ved sin død i 1926 efterlod lensgreve Frederik Moltke gård og
gods i en så mønsterværdig gennemført stand som næppe nogen af
hans forgængere i besiddelsen. Hans stilfærdigt fornemme, velvillige
personlighed vil ligesom hans hustru grevinde Magda Moltke, datter
af konseilspræsident Estrup, endnu længe mindes af alle, der lærte
at kende og skatte dem. Den ny ejer var sønnen kammerherre, hof
jægermester, lensgreve Frederik Christian Moltke (t 1936).
Bregentved arvedes af grev Moltkes brodersøn kammerherre, hof
jægermester lensgreve Christian Frederik Gustav Moltke (født 1895).
Fra godset frasolgtes 1937 Juellinge og Tryggevælde men tilkøbtes
Eskildstrup og Ellegaarden. Godsets areal er nu 10.624 tdr. Id., deraf
sædegårdens 761 tdr. Id.
LOUIS BOBÉ
EJERE
1319 Ringsted kloster
1364 Sankt Clara kloster
Forskellige ejere
1504 Oluf Stigsen Krognos
1573 Anna Hardenberg
Christoffer Gjoe
1581 Sten Brahe
1630 Frederik Urne
1668 Ove Juul
1682 Frederik Gabel
1718 Frederik IV

1731 Poul Vendelbo L0ven0rn
1740 Christian VI
1746 A. G. Moltke

BYGNINGER

Borggård med fire længer,
kirke i nordre længe
1700erne Trefløjet rokokobygning
ved D. G. Anthon efter Nic.
Eigtveds udkast
1886-91 Nuværende hovedbygning
opført ved Axel Berg

Hovedbygningen set fra sydvest (fot. Jørgen Knudsen).

Gisselfeld
Bråby sogn, Ringsted herred, Sorø amt

Det er intet under, at Gisselfeld har vundet sig ry. Liggende i Midtsjælland, mellem de gamle fornemme byer Ringsted, Næstved, Køge,
og i en frugtbar egn, rig på skove, på småsøer og vandløb, netop
tæt op til Susåens udspring, har besiddelsen altid været eftertragtet.
Gisselfeld, eller som det lokalt hedder: Gissenfeld, har navn efter
egennavnet Gissel; feid er en tysk endelse, formentlig fra grev Gerts
tid. Gården lå oprindelig noget borte fra den nuværende borg, ved
Møllebækken fra Thorup Sø. Første gang navnet træffes er 1381, da
Bo Falk nævnes som dens ejer; han var broder til hin Ide Falk
Pedersdatter, hvis storslåede gavmildhed blev grundlaget for Gaunø
nonnekloster; senere nævnes Peder og Eskild Falk som dens ejere;
med den sidstes datter Ide kom den til Gjøernes slægt; rigens marsk
Eskild Gjøe har besiddet den ; ved hans død 1506 kom den til sønnen
Henrik, berømt såvel for sin trofasthed mod Christiern II, som for
25*
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Gisselfeld fra nord. Gouache af C. V. Nielsen 1891 i Nationalmuseet.
den sejhed, hvormed han gennem mange lange måneder forsvarede
København mod Frederik I, indtil han tilsidst måtte rømme byen
mod fri afmarch. Som Søren Norby fik han kun ublid tak af sin
monark, og da hans hær holdt sig til ham som overanføreren for
den forfaldne sold, vendte han skuffet og plaget af kreditorer tilbage
til landet og fik hos Frederik I den modtagelse, som tilkom ham som
den altformående Mogens Gjøes broder; han blev lensmand på
Vordingborg og Rønnebæksholm, men hans økonomiske basis var
forrykket og ødelagt. Allerede tidligt havde han pantsat Gisselfeld
til sin broder og til Otto Holgersen Rosenkrantz for 4650 mark lybsk
og desuden givet dem forkøbsret til ejendommen ; men 1526 solgte
han dog gården til sin slægtning Johan Oxe for ca. 12.000 mark og
udstedte 21. maj 1527 skøde på gården til denne; der medfulgte 5
møller og 105 gårde og huse, spredte over det meste af Sjælland.
Denne handel blev anledning til en af de berømteste slægtsstridig
heder ; thi Mogens Gjøe, der var Johan Oxes svigerfader, ville ikke
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finde sig i, at hans forkøbsret blev krænket, og han fik 1532 skødet
omstødt. Skønt Henrik Gjøe gang på gang senere bevidnede salget,
var og blev det erklæret for ugyldigt.
Imidlertid kom der ufredstider over landet. Borgere og bønder gik
mod adelen. I den fangne kong Christiern II’s navn rejste almuen sig
mod den udkårne Christian III. Johan Oxe blev dræbt ved en kartovesprængning på sin stamgård Nielstrup, hvor han belejredes af de
Sakskøbing borgere ; dybt forarmet var Henrik Gjøe kort forinden
afgået ved døden. Næstveds almue plyndrede Gisselfeld og ødelagde
den lille herregård Valgestrup, hvis ruiner endnu påvises i haven
ved Gisselfeld.
Da forholdene ved holstenernes sejr atter kom i ro, og Christian
III var anerkendt som landets konge, var det Mogens Gjøe, der som
rigens hofmester havde støttet hans sag af yderste evne, og som havde
gjort sig uundværlig, der sad inde med magten.
Johan Oxe havde efterladt sig mange børn; men den kyndigste
og den stærkeste karakter blandt dem var sønnen Peder. Fra lange
udenlandsrejser vendte han 1537 tilbage, atten år gammel, og han
Byggeindskrift fra 1547 over porten med Peder Oxes fædrene og mødrene våben.
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tog straks fat på at sikre sin slægt dens besiddelser. En del af formuen
bestod netop i kravet på Henrik Gjøes bo for den ydede betaling for
Gisselfeld; Peder Oxe måtte derfor føre proces mod morfaderen
Mogens Gjøe. Først fik han slået fast, at Henrik Gjøes enke og børn
havde fragået arv og gæld. Hvis Oxerne derfor ville skaffe sig værdier
for den betalte købesum, havde de kun hans efterladte ejendomme at
holde sig til, specielt da Gisselfeld, som Peder Oxe nu lod sig udlægge
mod, at han udbetalte pantesummen til morfaderen; men denne sag
gik ikke for sig uden stridigheder, og for at stille Mogens Gjøe til
freds, måtte Oxerne foruden pantesummen også udrede 1500 mark
i skadegæld og tilbagebetale 4 års indtægter af Gisselfeld. Det giver
et begreb om godsers rentabilitet på de tider, at ejendommen, som
altså var købt for ca. 12.000 mark, årlig skulle give 100 mark i
landgilde, 50 mark i gæsteri, 150 mark i sagefald, indfæstning og
foderpenge og desuden ca. 200 tdr. rug, ca. 40 tdr. byg og ca. 80 tdr.
havre, 8 tdr. smør, 3 fedekøer, 90 svin, 24 galte, 13 får, 23 lam, 32
gæs, 66 høns og 65 æg, en ganske smuk indtægt, så man forstår
morfaderens harme over at måtte opgive denne besiddelse.
Mellem Oxe-brødrene tilfaldt gården først den lærde Torben Oxe,
men 1545 afgav han den til broderen Peder; således kunne den
mand, som så djærvt havde vundet Gisselfeld for slægten, rykke ind
på gården som dens ejer; den skulle nu være hans hovedsæde.
Minderne om ufredstiden var endnu brændende. Ville man sikre
sin ejendom, gjaldt det om at gøre den stærk og utilgængelig. Peder
Oxe nedbrød den plyndrede gård og grundlagde en ny borg nær
Valgestrups ruiner ved randen af en af småsøerne. Det er den nu
værende borg.
Over porten står endnu en hugget sandsten, med de Oxers og
Gjøers våbener og indskriften:
M. D. X. L. paa thedt sivendne Aar
Loed Peder Oxe thendne Gaar flytte
och bygghe af ny som ha(n)d her staar
segh oc sine Arvinghe tnil nytthe
Gvdt vndne thennom ath bygghe oc boe
och saa i Verden ath vere
ath thedt bliffver thennom til Fredt och Roe
ofver aldt Thing thil Gvdtz Ære.
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Det tog år at bygge borgen. Ved store gravningsarbejder tildan
nedes voldstedet. Først rejste portfløjen med det svære porttårn sig,
bygget af røde tegl på kampestensfundament; dernæst de to parallelle
bygninger. Alle tre huse har kælder, derover to stokværk og øverst
et halvstokværk, der på de to parallelfløjes yderside krager ud over
muren; der findes den dag i dag skoldehuller og skydeskår i behold.
Endnu står de trappeformede, med rige blendinger prydede gavle.
På den fjerde side byggedes en mur. Men endnu følte Peder Oxe ikke
befæstningen stærk nok; inde på land lod han bygge en solid mur,
som omsluttede alle avlsbygningerne, og her rejste han tre firkantede,
spidstagede tårne; de to er nu genrejste på de gamle fundamenter,
rekonstruerede efter maleriet fra 1772; af det tredje er kun funda391
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menterne tilbage. Endnu hen i halvfjerdserne byggede Peder Oxe på
Gisselfeld; også den nærmeste omegn forbedrede og forskønnede
han; søerne og mosehullerne indrettedes til et storartet kompleks af
karpedamme, og haver anlagdes med mange fremmede frugttræer og
planter. Peder Oxe havde dog større planer på Gisselfeld end blot
at sikre sig et skønt og fast bosted. Da ejendommens centrum, den
knejsende borg, var en kendsgerning, tog han med hele sin målsikre
energi fat på godserhvervelsen. Ved køb og indviklede mageskifter
erhvervede han sig næsten hele Bråby sogn, ved kongegave kom han
i besiddelse af Bråby og Ulse kirker, ja han opnåede endog tilladelse
til at nedlægge den sidste.
Men i året 1558 brød hans stilling sammen. Vel havde han været
egenmægtig og hensynsløs i sin embedsførelse, hans lensstyrelse havde
ej heller kunnet kaldes uegennyttig, og en undersøgelse blottede an
tagelige misligheder i hans offentlige færd; man tør dog næppe
påstå, at han på disse punkter havde handlet anderledes end mange
af sine standsfæller. Den psykologiske forklaring på hans fald må
vist søges deri, at han var kommet i et skævt forhold til dronning
Dorothea; der er noget uldent i den måde, sagen føres mod ham,
og man får kun uklar besked om hans misgerninger; selv forsvarer
han sig mod at have bagvasket dronningen. Men hans sag var tabt;
han rømmede landet, og kronen tog hans len og ejendomme i be
siddelse. Gisselfeld skænkede Frederik II 1561 sin ven borggreve Fre
derik von Dohna, men betingede sig indløsningsret dertil mod 60.000
joachimsdalere, så højt var besiddelsen steget i værd under Peder
Oxes røgt; døde Dohna uden livsarvinger, skulle den hjemfalde til
kongen ; dette skete allerede 1564, da borggreven druknede på over
farten til Malmø.
Imens sad Gisselfelds gamle ejer i udlændighed nede i Lothringen
hos Christiern II’s datter Margrethe og spandt rænker mod Danmark,
mod dets kongehus, ja selv mod Frederik II’s liv. Og herhjemme
bøjedes landet af tyngden og skuffelserne under krigen mod Sverige.
Uklarhed i planer, uorden i administration, træghed i udførelsen af
de fattede beslutninger bragte år for år landet i en misligere stilling;
en myndig kraft var der brug for. Man ymtede højere og højere om
den landflygtiges evner; hans dygtighed savnedes ; hans initiativ og
392

GISSELFELD

Gisselfeld 1772 set fra nordøst. Maleri af C. A. Lorentzen på Gisselfeld.
forhandlingsduelighed længtes man efter. Således muliggjordes for
soningen. 1566 vendte Peder Oxe tilbage til sit fødeland, han drog
atter ind på sine godser, trådte ind i rigens råd og samlede snart al
magten som rigens hofmester.
De samme evner, som prægede hans offentlige virksomhed, an
vendte han på sine godser. Under hans hænder voksede Gisselfeld
sig stort; Holmegaard lagdes derunder, og købet af bøndergods fort
sattes, så ejendommen tilsidst omfattede 167 gårde, 6 vandmøller
og 40 huse, foruden 80 gårde, der som strøgods lå spredt over hele
Sjælland. 1567 opnåede han birkeret for gård og tilliggende gods.
Hans virksomhed gik dog ikke blot ud på at forøge, men også på at
forbedre. Man har endnu breve, hvori han pålægger bønderne at
brakke jorden ved sommerpløjning, en reform, som, gået i glemme
efter hans død, først afvigte århundrede nåede at knæsætte.
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Gisselfeld 1821 set fra sydvest. Farvelagt stik af S. L. Lange i Det kgl. Bibliotek.
1575 afgik Peder Oxe ved døden. Ejendommen gik da efter en
slægtskonvention over til enken Mette Rosenkrantz til Vallø, så
længe hun levede; slægtens protester mod det vedtagne begyndte
dog hurtigt, og fru Mette måtte snart i lag med at afhænde af det
samlede gods. Da hun 1588 døde, kom alle hr. Peders ejendomme
til skifte i de Oxers slægt; op imod 100 bøndergårde gik da fra
Gisselfeld, resten tilfaldt Peder Oxes søsterdatter, fru Karen Banner,
som havde ægtet den rige Jørgen Lykkes søn Henrik Lykke.
I næsten 75 år var Gisselfeld derefter i de Lykkers eje; efter Chri
stian Henriksen Lykkes død 1619 arvede Frands Lykke den, og med
stor energi tog han fat på generhvervelsen af det splittede gods;
om hans udvidelsestrang er endnu gården Broksø vidne ; thi Spragelse
0, som han 1646 erhvervede, fik navn efter hans anden hustru Elisa
beth Brok. Da han 1655 døde, omfattede Gisselfeld 3 møller, 151
gårde, 51 huse, samt skove til 4510 svins olden. Det er tegn på, at
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landboforholdene på de tider var gode, at han betalte sine erhverv
elser med indtil 60 daler pr. td. htk.
Den nye ejer, sønnen oberst Kaj Lykke, var rig, ung, smuk og
havde i udlandet tilegnet sig en lethed i optræden og i levevis, som
nok kunne falde folk for brystet herhjemme. Hans formue gjorde
ham til et vildt for de ødelagte finanser. I et brev til en af sine friller,
hvem folkesladder om deres forhold foruroligede, havde han skrevet,
at slige rygter går om alle; selv dronningen er ikke forskånet derfor.
Det blev rebet om hans hals. Uvenner spillede 1661 hoffet dette brev
i hænde; kongen var vel villig til at tilgive ham mod en bøde på
100.000 rdl., men dronningens uforsonlighed eller den kongelige kas
ses tomhed bevirkede, at der blev skredet ind mod ham med største
kraft; ved flugt reddede han livet. Hans jordegods på 5275 tdr. htk.
beslaglagde kronen; for anden gang blev Gisselfeld således bod for
en dronnings uforsonlighed. — Kronen lod optage et inventar på
gården ; man sporer deri endnu svenskernes plyndring; huset stod
umøbleret, eller kun forsynet med tarvelige rester af fordums glans;
dog tales der om gamle gobeliner. Frederik III overlod Gisselfeld
til kronprinsen, som lod gården drive for egen regning og ofte op
holdt sig der. Men tiderne var nu begyndt at blive slette ; forarmelsen
efter krigen, skatter, prinsessestyr hvilede tungt overalt. Den smukke
og gode ejendom indbragte årlig kun lidt over 1 rdl. pr. td. htk. 1664
forenedes Holmegaard med Gisselfeld og lagdes ind under birket. —
Da bortforpagtning af besiddelsen heller ikke gav synderligt større
udbytte, mageskiftede Christian V efter sin tronbestigelse Gisselfeld
bort til sejrherren fra Nyborg greve Hans Schack. Hovedbygningen
regnedes til 5000 rdl., hovedgårdsjord og bøndergods til 930 tdr. htk.,
der afregnedes til 50 rdl.pr. td. Hans Schack overdrog straks ejen
dommen til sin svigersøn Ditlev Rumohr, hvis navn er bevaret i
»Rumohr-Dammen« ved Hæsede; men da datteren samme år døde,
fik Hans Schack gården tilbage. Af kongen fik han yderligere Vesteregede, Haslev og Frerslev kirker, som han lagde under Gisselfeld,
og han tog nu fat med stor kraft på at gøre ejendommen rentabel.
Efter holstensk skik mente han at nå sit mål ved at gøre hovedgården
større; hele Hæsede by blev nedlagt, og fra Bråby unddroges 70
tdr. Id.; ialt dreves 1800 tdr. Id. under Gisselfeld. Driften af dette
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mægtige areal baseredes på øget hoveriydelse, og da samtidigt gård
nedlæggelserne mindskede de hoveripligtiges antal, blev byrderne alt
for tunge for bønderne; de rømte, og snart lå gårdene øde. Allerede
Christian V havde begyndt at ombygge og nyindrette hovedbygnin
gen, Hans Schack fortsatte dette arbejde. 1682 overdrog han grev
Otto Diderik Schack ejendommen, som efter hans død nogle år styre
des af enken Sophie Dorothea Marschall.
En ny fase i Gisselfelds historie indtrådte, da hun 1689 solgte går
den til kongens yndling, overkammerjunkeren Adam Levin Knuth.
Allerede tidligere, i 1678, havde denne erhvervet gods på disse kanter,
da kongen skænkede ham Tybjerggaard, som dog 1689 købtes til
bage ; senere havde Knuth købt Assendrup, hvortil han havde henlagt
en del gods fra Tybjerggaard. Ved nu at erhverve Gisselfeld skabte
han sig en stadselig og vel arronderet besiddelse, bestående af 2
hovedgårde, 9 kirker, store skovstrækninger, 244 gårde, 6 møller, 3
kroer og 162 huse, ialt 2100 tdr. htk. Denne godssamling fik betyd
ning for egnens befolkning ; thi hoveriet kunne nu lettes, og Knuth
arbejdede fast på at bringe godset på fode, afgifter nedsattes, bønder
gårdene forbedredes, og i mange tilfælde kom han beboerne til hjælp.
Knuth fortsatte byggeriet på Gisselfeld ; ud mod gårdsøen byggede
han en fløj parallel med de to andre, det er »Knuths Hus«, som
endnu står der, og gårdens indre blev rigt udstyret. Knuth var for
lovet med en af dronningens hofdamer, komtesse Hilleborg Holck ;
men skønt begge var til års, udsattes brylluppet år for år. 1699 afgik
han pludselig ved døden ; han bisattes i et kapel i Bråby kirke, hvor
også hans forlovede senere blev begravet.
Ved skøde af 31. juli 1699 afhændede hans arvinger den store ejen
dom til Christian V’s søn, grev Christian Gyldenløve for 85.000 rdl.
Samtiden fandt købesummen lav ; man ymtede om, at kongen vistnok
kunne have ladet sig hele ejendommen udlægge, da Knuths embeds
førelse var mindre god ; herpå tyder dog intet. Forholdet har snarere
været det, at Knuth havde haft planer om at indrette ejendommen
som kloster — det var jo mode ved hoffet i de år, da planer lagdes
både til Vemmetofte, Støvringgaard og Roskilde klostre —, men ikke
fået sagen realiseret; arvingerne tog da en billig købesum plus købe
rens forsikring, at det var hans intention senere at indrette et kloster.
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Christian Gyldenløve drog nu ind på sin nye besiddelse og indret
tede alt på det prægtigste; der savnedes hverken gobeliner, silketa
peter eller ostindiske vævede vægbeklædninger, så lidt som den him
mel, han efter privilegierne havde ret til at oprette over sin grevelige
tronstol. Og det kostbare indbo øgedes, da han efter sit ægteskab med
baron Jens Juels enke Dorte Krag flyttede dennes kostbare mobiliar
fra Juellund til Gisselfeld. »Den unge Helt, som havde deltaget i flere
Slag, end han talte Aar«, sad ikke meget i ro herhjemme. Som fører for
danske hjælpetropper gennemrejste han Europa; i Dresden (19. sep
tember 1701) og Verona (18. september 1702) er således nogle testa
mentariske bestemmelser udfærdigede, som fik den største betydning
for Gisselfelds skæbne. I disse fastslås det, ganske vist i en meget løs
form, at Gisselfeld efter hans og hustruens død skal oprettes til et
kloster, eller rettere fundere en klosterhævning, idet det bestemmes,

Tunnel i parken (fot. Th. Andresen).
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»Hendes
høje Naade«,
Dorte Krag
ft 1754).
Maleri af
Benoit Coffre
på Gisselfeld.

at 16 jomfruer »doch keine fremde, sondern nur aus Seeland, Jiitland,
Fiihnen und Norwegen« mod en indbetaling af 2000 rdl., når de kom
mer til hævning, årlig skal have renterne af 16.200 rdl.
Allerede 16. juli 1703 afgik Christian Gyldenløve ved døden, ikke
30 år gammel. Dorte Krag tiltrådte da nydelsen og bestyrelsen af
ejendommen; hun havde jo fra salget af Juellund betydelige krav i
boet. »Hendes Høje Naades« tid blev skæbnesvanger for gods og
familie. Hun synes ikke at have haft anelse om økonomi, og i hendes
tid gik alt, som det bedst kunne. Skønt nydelsen af ejendommen var
overdraget hende på betingelse af, at hun hverken forringede eller
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pantsatte ejendommen, lod hun alt forfalde, undlod at betale renter
af prioriteterne, bortsolgte bøndergods og kirker og optog nye lån,
ja hun gik endog så vidt i sine besidderfølelser, at hun testamentarisk
disponerede over Gisselfeld, som hun jo selv ingen ejendomsret havde
til. Man har påstået, at hun 1703 - 15 forbrugte 219.000 rdl. af sine
børns midler, en uhyre sum på de tider, hvor man fik en komplet
herregård for 25 - 35.000 rdl., og da hun havde indgået ægteskab med
Hans Adolph von Ahlefeldt til Bukhavn, blev forholdene ingenlunde
bedre; thi ved kautioner, gældsforskrivninger og indviklede penge
transaktioner bragte han ganske sine stedbørn og deres børn til rui
nens rand. »Hendes Høje Naades« sidste ægteskab vakte opsigt, og
der fortælles, at kong Frederik IV lod forespørge, hvorfor hun, som
havde været gift med kongens halvbroder, nu lod sig nøje med en
adelsmand, og derpå fik et lunerigt svar med et klassisk citat, som her
hentydede til Ahlefeldternes hjelmtegn, at hun foretrak en levende
hund for en død løve. — Gyldenløves datter af hans første ægteskab
var blevet gift med hertugen af Augustenborg. Dette ægtepar sluttede
nu i året 1725 en familiekonvention med hans to sønner grev Chri
stian og grev Frederik Danneskiold om Gisselfelds skæbne, når Dorte
Krag måtte afgå ved døden ; de anerkendte deri ganske faderens
dispositioner og gav for sig og efterkommere afkald på ejendomsret
ten til klostret, dog gentog konventionen den klausul, som Gyldenløve
havde sat, at om nogen fremmed blander sig i klostrets sager, eller
det skulle ordnes efter hoffets faveur, da skulle Gisselfeld ophøre at
være kloster og tilfalde den nærmeste arving. Ligeledes traf arvin
gerne nu bestemmelse om retten til pladsernes besættelse og om,
hvem overdirektionen skulle tilfalde.
Men Dorte Krag overlevede længe sin ældste søn, den designerede
overdirektør grev Christian Danneskiold-Samsøe. Først 1754 afgik
hun ved døden, og hendes sønnesøn grev Frederik Christian (I) Dan
neskiold-Samsøe ville straks oprette klosteret. Hans bestemmelse vakte
den skarpeste modstand; hos stedbedstefaderen, som mente at have
ret til Gisselfeld på livstid, og derfor modvirkede overdirektørens
planer, hos funktionærerne på Gisselfeld, som ikke ville anerkende
den unge greves ret og nægtede at lystre hans ordrer, og hos farbro
deren, som ville have forholdene stabiliserede før klosterets oprettelse.

399

SORØ AMT

Alligevel drev den unge greve på sagen, og med nye folk og uden
støtte af slægten måtte han træffe sine foranstaltninger. Og forholdene
var ikke lyse. Alt indboet lod skiftekommissionen efter hendes høje
nåde bortsælge ved offentlig auktion, endog familieportrætterne ;
gælden, som hvilede på ejendommen, var steget til 90.000 rdl.; ind
tægterne var dalede stærkt under den dårlige administration — Gisselfeld hovedgård og tre tiender indbragte i forpagtning kun 1700 rdl.
årlig —, landgilden indkom kun med store restancer, og bønderne
var blevet vænnede til misligheder fra funktionærernes side; de ulyk
kelige tilstande med misvækst og kvægsyge omkring århundredets
midte forværredes yderligere ved regeringens skattepolitik med de
store kornafgifter, som godsejerne gang på gang måtte indfri for
deres bønder. Men grev Danneskiold veg ikke fra sit forsæt. 1755 lod
han klosteret træde i kraft; en abbedisse, hans søster, og 9 kloster
damer udnævntes — farbroderen ville som protest ikke besætte sine
3 pladser —; men så ringe var tilliden til foretagendets stabilitet, og
så slette var landboforholdene, at de indskrevne betvivlede, at det
store gods kunne yde noget udover forrentningen af gælden, og kræ
vede grevens personlige kaution for indskuddets urørlighed. — For
holdene blev de følgende år ikke bedre; der stod da kun en vej åben,
godssalg; 1761 - 77 afgik ialt Frerslev kirke, 3 kroer, 42 gårde og 47
huse, ialt 358 tdr. htk. og 3 tdr. skov. Karakteristisk for ejendommens
ringe værdi er det, at salget kun indbragte ca. 28.000 rdl. Man nærede
en overgang endog planer om at bortsælge hele besiddelsen for
158.000 rdl.; men det opgaves, da tiderne bedredes. Da grev F. C.
Danneskiold-Samsøe døde 1778, var gælden nedbragt til 70.000 rdl.
Hans søn lensgreve Christian Conrad Sophus (I) Danneskiold-Sam
søe var da kun 3^ år gammel. Hans anskuelser dannedes i de år,
da de ledende kredse herhjemme var ivrigt optagne af at skabe lyk
keligere forhold for landbostanden ; hans studieår faldt i den periode,
hvor begrebet menneskerettigheder voksede sig stærkt, hans uddan
nelse i udlandet 1793 - 95 fandt sted i frihedens mest bevægede pe
riode. Hvad han havde set og indsuget, arbejdede han sit liv igennem
på at realisere ; han ofrede det mest mulige for at få bønderne drevne
frem til selvstændig stilling, men høstede naturligvis kun utak på
grund af deres mistro og ladhed. Han tilbød dem således arvefæste
400

Gisselfeld, set fra vest (fot. Niels Elswing).

GISSELFELD

på særdeles billige betingelser, men kun to bønder tog mod tilbudet,
og da han for at drive sagen igennem lod et overdrev på 230 tdr. Id.
udstykke i 23 parceller og ved offentlig auktion udbyde som arve
fæste, hvorved bønderne altså kunne opnå ejendomsret over deres
jord, var det næsten umuligt at få dem til at gøre bud.
Kun lidet af, hvad greven tilstræbte, opnåede han; bønderne holdt
sig tilbage fra de nye planer, og da han udbød Assendrup, Louisenlund
og nogle ledigblevne bøndergårde til arvefæste, kom det ikke bøn
derne til gode, da de ikke ville tage derimod. Samtidig arbejdede han
dog ivrigt på landbrugets fremme; udskiftningerne foretoges, og en
række meget kostbare udflytninger fandt sted. Skovene blev fredede
og indgærdede, og tilplantningerne begyndte. På godset gik man over
fra trevangsdrift til nimarksbrug; frø af bedre kvalitet uddeltes til
bønderne, og i Uglerup skov anlagde greven en frugtplanteskole til
hjælp for godsets beboere. — Hovedbygningen havde været så for
falden, at overdirektøren måtte tage bolig i Knuths hus; nu blev den
gennemrestaureret og gjort hvid. Molbech fortæller i sine vandringer
om denne gamle borg: »udentil en gammel Ridderborg, hvis Porte og
Gavle, hvis Mure og Kældre ved Form og Fasthed vidne om høi
Ælde — indeni en moderne Herregaard, hvor fast ethvert Spor af
Ælde er forsvundet, hvor Bekvemhed og Ziirlighed have udjævnet
Alt, og smagfuld Pragt hersker i de store Sale, hvis alentykke Mure
ere det eneste Vidne om, at denne Nyhedsgiands smykker en saare
gammel Bygning«. Det bestemtes nu, at klosterdamerne efter testa
mentets ordlyd skulle nøjes med en hævning, og at beboelsen skulle
overdrages overdirektøren. For klosteret sørgede han ivrigt; ind
skudspengene nedsattes til 1000 rdl. og konventualindernes antal for
højedes til 45. Hævningen gjordes også større, og greven lod af klo
sterets kapitaler store summer anvende til forbedring af skolevæsenet
og til velgørenhed. Men de mange forbedringer kunne ikke afholdes
uden store penge; ved grevens død 1823 var klosterets gæld steget til
130.000 rdl.; men gælden trykkede ikke så stærkt som før; thi nu
herskede der på godset langt bedre forhold.
Gisselfeld havde været grevens sædvanlige opholdssted; efter at
han 1808 var blevet amtmand i Præstø, boede han næsten altid på
klosteret. Hans hustru Johanne Henriette Valentine Kaas, hvem han
26 DSH 4
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1795 havde ægtet, var en højtbegavet og initiativrig dame; sammen
dannede de et hjem, hvorom ikke én samtidig beretter, uden at bruge
de stærkeste udtryk. »Et hussligt Tempel«, skriver Molbech, »hvor
jeg første Gang i mit Liv fandt, ei blot Høihed, men den herligste
Menneskeadel ved Siden af den mest forfinede Kultur, hvor jeg saae
Natur og Ynde i de konstige Former ...« og Pram skriver: »Det er
umuligt at modtages broderligere og med et mindre utvetydigt Vel
kommen. I Sandhed, de to ere vel det elskværdigste Par Mennesker,
der er til, han og hun, Mennesker, hvis Hierter sees at være skabte for
Venskabs og Ægteskabs reneste Glæder. Han er idel virksom For
standighed, men ligesaa ganske Godmodighed og Velvillighed; kun
en Deel lyser og smiler af alle hendes Fibrer, at hun er Moder, Æg
tefælle, Veninde, Menneske — som kun saare faae. Andre ere det og,
men ingen jeg har mødt, med den Hiertelighed og Ynde. Og skiøn er
hun ... Han forbedrer og forskiønner alt. Moserne graver han ud;
Dammenes Dynd giøder Agrene; alt indretter han på klogeste Fod«.
Greven var det, som i tunge tider var som en ven for Grundtvig;
breve fra hans omgangskreds driller ham med hans protegé; men
her som på andre punkter har tiden givet grev Danneskiold ret.
Grundtvig synger om ham:
»Han og er Levning fra en bedre Tid,
Hans Hu staar fast til gæve Fædres Id,
Med Ord og Daad han vil den ihukomme.«

og han slutter tilegnelsen af »Verdenskrøniken« med udbruddet:
»Hvor kan min Bog et bedre Sted da finde
end i den Borg, hvor ude og hvor inde
der tales højt om den forgangne Tid.«

Som enke blev grevinde Danneskiold boende på klosteret, sammen
med sin ældste søn grev Frederik Christian (II), der fulgte faderen
som overdirektør.
I hans periode kom godset og ejendommen fuldt ud på fode. Prisen
på landbrugsprodukter steg, og derigennem øgedes klosterets ind
tægter. I fyrrerne nåede Gisselfeld hovedgård på denne vis til en
forpagtningsafgift af 200 tdr. rug og 250 tdr. byg; gården var på 452
tdr. Id. Ialt gav 1761 tdr. Id. i forpagtningsafgift 1185 rdL, 500 tdr.
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Salon (fot. Niels Elswing).
rug og 960 tdr. byg. Klosterets bruttoindtægt var omkring 1840 kun
ca. 30.000 rdl., hvoraf ^3 gik til hævningerne, % til forrentning af
lån og % til skatter og bygningsarbejder. Omkring 1850 var indtæg
terne stegne til ca. 40.000 rdl., men bygningskontoen og lønnings
kontoen var steget betydeligt.
Som sin fader tog greven sig stærkt af forstvæsenet; hoveriet af
løstes, førend loven om afløsningen fremkom, og betydelige summer
anvendtes som hjælp til trængende, dels til fattige og syge, dels som
brudeudstyr til giftefærdige unge piger. Klosterdamernes antal blev
fastsat til 30.
1869 afgik greven ved døden og efterfulgtes af sin broder grev
Christian Conrad Sophus (II), der indtil da havde været knyttet til
hoffet som overstaldmester. Hans interesse lå derfor ikke så meget
på det agrariske felt, og udover en del godssalg efter tidens krav
forblev forholdene som i broderens tid. Derimod tog han fat på en
større ombygning af Gisselfelds indre under Herholdts ledelse; grev
Chr. C. S. Danneskiold havde passion for porcelæn og fajance, en
26*
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mægtig samling, delvis af fortrinlige genstande, skænkede han ved
sin død til overdirektoratet, og disse ting er nu opstillede på klosteret.
Den danske samling er uovertræffelig, og blandt porcelæn af frem
med tilvirkning skal et pragtfuldt Louis XV Sévres stel og nogle tid
lige sachsiske og franske figurer nævnes.
Da hans søn grev Christian Frederik 1886 fulgte ham som over
direktør, begyndte der atter en travl virksomhed på ejendommen.
Grev Danneskiold var allerede en ældre mand, da han tiltrådte, og
sin livsgerning, ordningen af godsforholdene på Samsø, havde han
da bag sig. Ikke desto mindre begyndte han med fuld energi at drive
på med grundforbedringer ; hovedgårdens og forpagtergårdens jorder
blev drænede, store mosestrækninger regulerede og udlagte til eng
brug, og hvad skovene angår, blev de ved inddragninger og nyplant
ninger, ved reguleringer og kyndig hugst udvidede og forbedrede i
meget betydelig grad. Godssalget fortsattes på meget billige beting
elser. Arbejdsforholdene reguleredes, og arbejderhusene fik så vidt
muligt alle et jordtilliggende af 3 -10 tdr. Id.; for arbejderbefolknin
gens vel var ingen bekostning greven for stor. Så at sige alle husene
blev forstørrede og nybyggede; hvad bygningsvæsenet angår, kan
Gisselfeld i det hele tjene som mønster.
Klosterets indtægter anvendtes ikke blot til forbedring, men også
til forskønnelse af egnen, og omkring Gisselfeld blev der anlagt en
have og park, som hører til Danmarks skønneste anlæg. Engelske
havearkitekter har forestået dette betydelige arbejde; særlig bør tun
nelanlægget nævnes, den elegante løsning af problemet om forbindel
sen af havens to dele under den offentlige landevej. Hele sit liv havde
Chr. Fr. Danneskiold forberedt en gennemgribende restaurering af
gården, hvorved det ydre så vidt muligt førtes tilbage i den oprinde
lige skikkelse, medens det indre udstyredes så bekvemt og smukt som
muligt. Årevis havde han metodisk samlet, hvad der kunne tjene dette
formål, gyldenlæderstapeter, egetræsskæringer, møbler og prydgen
stande. I hans sidste år lagdes der endeligt hånd på værket; under
arkitekt Martin Borchs ledelse foretoges ombygningen ; det ydre kom
atter til at stå med sine oprindelige røde sten ; i det indre genindret
tedes vægtergangen, som i tredie stokværk løber rundt langs bygnin
gens yderside, og en række pragtfulde rum afløste de dårligt fordelte
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Porcelænsstuen, hvis samling af porcelæn og fajance blev grundlagt af grev Chr.
C. S. Danneskiold (fot. Niels Els-wing).
værelser fra Herholdts ombygning. Før restaureringen var tilende
bragt, afgik greven ved døden; hans søn, grev Aage DanneskioldSamsøe fulgte ham og gennemførte hans planer.
En institution lever et andet liv end den private besiddelse. Gisselfeld med sit jordegods blev efter tidens skik stiftet som kloster, det
vil sige godset skulle være en sikkerhedsstillelse for bestræbelsen for
at skaffe adelsmænds ugifte døtre levebrødet, så de ikke behøvede ved
giftermål under deres stand at bjerge livet; det store jordegods gav
jo kun små renter dengang. Som baggrund for stiftelsen lå den be
tragtning, at godset, bygningen, herlighederne skulle vedligeholdes.
De økonomiske forhold efter klosterets indretning var så vanskelige,
at de indskrevne frøkener ikke vovede at betale indskrivningspengene
alene i tillid til godsets revenuer, men fordrede overdirektørens per
sonlige garanti for hævningerne. I tidens løb gav godset dog større
udbytte og større sikkerhed. Under de gode år forøgedes de nydende
damers antal betydeligt, og hævningen steg. Senere overdirektører har
ikke villet stå tilbage for stamfaderen, men har ved betydelige gaver
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Herreværelse (fot. Niels Elswing).

skabt en lignende stiftelse med hævninger for 100 ugifte piger af bor
gerlig stand.
Men klosteret er ikke bare en økonomisk betryggelse for de ind
skrevne damers livrente. Et gods har sit liv; Gisselfeld betød noget i
Danmarks kulturhistorie. Derfor blev Gisselfeld altid holdt i hævd,
og derfor blev omegnen forskønnet og forbedret.
For det første er store dele af Porsemosen, som ved Susåens sænk
ning blev egnet for kultur, drænet og tilrettelagt for dyrkning. Med
meget betydelige omkostninger blev et gennem århundreder forsøgt
kultiveringsarbejde nu gennemført; i stedet for en ubrugelig mose, er
der opkultiveret store og fede græsgange på størstedelen af dette ter
ræn ; over 200 tdr. land er inddraget til brug.
Det andet felt er væsentlig af social karakter. Overdirektøren har
her sat ind på to felter. Først har han forsøgt at skaffe de på gårdene
arbejdende unge bedre beboelsesforhold, et godt værelse til hver, bad
og andre bekvemmeligheder, så livet kan leves efter moderne prin
cipper, og der er også arbejdet for, at livet dér bliver levet sundt
og rigtigt.
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Bibliotek (fot. Niels Elswing).
Desuden har greven søgt at skaffe de gifte arbejdere bedre bolig
forhold og vilkår. Der er bygget veludstyrede jordløse huse efter
moderne og praktiske principper. Husmandsstederne under klosteret
er udvidede, så de har et tilliggende på indtil 20 tdr. Id. Der er over
alt gjort et arbejde for at forbedre udhuse og ladelænger, så husmændene her er forud med hensyn til de vilkår, som ellers bydes. Som
overdirektør for klosteret har lensgreve Aage Danneskiold ikke været
bange for at eksperimentere på de områder af landbovæsenet, som
han beherskede, og med en enestående energi, flid og interesse for alle
detailler tog han del i klosterets, godsets og skovenes administration.
Hvad selve godset angår, har klosteret anvendt en del penge på at
forøge skovarealet. I 1931 blev der tilkøbt 537 tdr. Id. skov fra Lystrup
(Svenderup skov og Tingerup Tykker) og 63 tdr. Id. fra Bredeshave
(Axelved skov og Taageskov Hestehave), og endelig tilbagekøbtes 1935
forpagtergården Brødebæk, som 1919 var frasolgt klosteret. Over
direktør er siden 1945 kammerherre, hofjægermester Sophus lensgreve
Danneskiold-Samsøe. Det samlede klostergods er 7024 tdr. Id.
Som Gisselfeld nu viser sig, høj og rød, knejsende mellem grønne
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skove og ved blanke søer, omgivet af et af de skønneste haveanlæg,
og rummende kunstsamlinger, hvis betydning for landets kulturhistorie
ikke må undervurderes, hører gården til Danmarks ypperste klenodier.
Den står som vidne om fortidens kultur og evner, som minde om tal
rige af landets bedste mænd, men først og fremmest er den nu et
monument over den storstilede offervillighed, den strenge loyalitet i
gennemførelsen af tagne bestemmelser og den vågne sociale sans hos
en slægt, som fra sin oprindelse har fyldt pladsen som en af lan
dets første.
OTTO ANDRUP
EJERE

1381 Bo Falk
ca. 1450 Eskild Gjøe
1527 Johan Oxe

1588
1661
1670
1689
1699
1755

Karen Banner Lykke
Kronen
Hans Schack
Adam L. Knuth
Christian Gyldenløve
Gisselfeld adelige jomfrukloster
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15 m lang rektangulær bygning
af munkesten, muligvis gården
Valgestrup
Bygningen ødelagt under
Grevefejden
1547-75 Nuværende hovedbygning
opført
Ombygning og nyindretning
Ny fløj mod gårdsøen
1869 Restaurering ved
J. D. Herholdt
1915 Restaurering ved Martin Borch

Hovedbygningen set fra indkørslen (fot. Th. Andresen).

Broksø
Herlufmagle sogn, Tybjerg herred, Præstø amt
Blandt danske herregårdsnavne har Broksø en særlig klang. Ikke fordi
gårdens bygninger er gamle eller har historisk interesse, eller fordi
Broksø hører til de ældste hovedgårde i landet. Men den er kendt fra
Christian Winthers digtning. Gården lå i synsfeltet den sommermor
gen, han som lille dreng første gang fik øjnene opladt for skønheden
i sin hjemstavns natur, da han første gang så det billede, han siden
fæstnede i de kendte strofer:
Hvor Fensmark hæver sit Kirketelt
med den røde Top imod Sky
og smiler over til Gisselfeld
og til Vester-Egede By,
og ned til Mosen, hvor Tørvene gro
til Broksø bag Skovens Hang —.
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Også en anden dansk digter, Karl Gjellerup, har givet sit stemnings
maleri af Holmegaards Mose: »Naar senere Maanen kommer op, da
tror man at se udover en stor, hvid Sø, hvis fjerne Bredder flyder ud
i Natteskygge, og af hvilken Broksø Skov rager op som en mørk af
lang 0«. Og det var da endelig også beliggenheden, der allerede i det
17. århundrede tiltalte ridefogden på Gisselfeld, så han udbredte sig
i meget rosende vendinger: »Saafremt hjælpe mig Gud, jeg ikke ved
nogen Ejendom og lystelig Herlighed udi Sjælland til 2 Gaarde, som
til disse to«, skrev han i 1647 til sin frue, Elisabeth Brok. Nu var det
naturligvis ikke de romantiske elvertåger, han var så begejstret for.
Hans »lystelige Herlighed« var af mere prosaisk natur. »Øen« havde
navnlig en god skov og lå dejligt isoleret fra alle naboer, hvilket, i
tider da skeltrætter og hegnsstrid hørte til dagens orden, var en stor
fordel. Og ridefogden rådede da også »trofastelig« sit herskab til at
købe den ene af øens to gårde, den anden var allerede i fru Lisbeths
og hendes husbonds, Frans Lykkes besiddelse. Købet »skulde befalde
den gode Kaj Lykke af Hjertet vel, naar han dem beseer; slig Ejen
dom for en Adelsmand er ikke imod Penge at regne, derfor køber
den for Eders og Eders gode Børns Skyld. Jeg formoder at tjene Tak
af Eder derfor i Længden, thi ingen skal mig med Rette eftersige, at
jeg jo ikke gerne vil være paa Eders Gavn og Bedste«.
Så indtrængende en opfordring var næppe til at modstå, og enden
blev også, at Frans Lykke kom i besiddelse af begge gårde på Spragelse 0, som stedets gamle navn var, allerede fra middelalderen. Før
ste gang findes det nævnt i et gammelt tingsvidne. 1475 var »en beske
den Mand Mathis Olavsen paa Herlufmagle Sognestævne og skød
paa Faders og Moders, som var Olaf Nielsen og Valborg Olafs, som
i Spragelse 0 døde, og sit og sin Hustrus og sine Børns Skel, og om
de havde der saa levet, at han maatte skyde deres Skel og sit eget ind
blandt Dannemænd«. Det lyder ganske gådefuldt, men meningen har
sikkert været, at Mathis Olavsen skulle have en slags vandelsattest,
og »12 Dannemænd vidnede derpaa, at Matis Olavsens Fader og
Moder og han selv, hans Hustru og Børn levede i Hellev Sogn, Nat
og Dag, i Mørke og Lys, som menløse Dannefolk«. Dette ældste
vidnesbyrd om Spragelse 0 er altså tillige et bevis på de første kendte
beboeres hæderlige vandel!
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Broksø før ombygningen 1916. Maleri i privateje.

Om de to bøndergårde på øen ved man ellers ikke noget før i det
17. århundrede. Oprindelig har de vel tilhørt samme herskab, men nu
var de altså skilt ad, hver under sit. Når fru Elisabeth Brok bifaldt
sin ridefogeds forslag og fik sin ægtefælle til at købe den omtalte
gård, var det måske også, fordi hendes farmor og vist nok også hendes
fader Eske Brok til Vemmetofte havde besiddet den. Der gik dog
nogen tid, før købet blev bragt i stand, købekontrakten med fru Ide
Daa blev først oprettet i 1649, og ikke før næste år fik Frans Lykke
skøde på gården. Dens pris var 1500 rdl., og landgilden kunne vur
deres til 23 tdr. htk., hvortil kom 100 svins olden.
Frans Lykke, af sin samtid kaldt den Rige, lagde de to gårde på
Spragelse 0 sammen til en, foreløbig drevet som almindelig bonde
gård, men han omdøbte den og gav den sin hustrus familienavn, så
den kom til at hedde Broksø. Den var endnu så langt fra et mere
fremtrædende brug, at den regnedes til Gisselfelds snævrere tillig
gende, under gårdens takst, og efter landgilden og skoven sattes til
td. htk., da den på skiftet i 1657 efter Frans Lykke og hans
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ægtefælle sammen med Gisselfeld tilfaldt sønnen, den Kaj Lykke,
hvem ridefogden i sin tid havde spået ville finde behag i Broksø, men
hvis sørgelige skæbne tør være noksom bekendt. Broksø var naturlig
vis kun en ubetydelig og ringe del af hans arv, der omfattede herre
gårdene Gisselfeld, Rantzausholm, Flintholm, Hverringe, Hevringholm og Estruplund, med tilsammen 5.275 tdr. htk., men hans letsin
dige påstand om dronningen, at han anså rygtet om hendes utroskab
for pålideligt, førte til hans domfældelse og henrettelse in effigie,
samt konfiskation af hans godser. De blev nu kronens ejendom, og
Gisselfeld blev givet til kronprinsen, den senere Christian V. Nogle
år derefter blev 11 gårde i Toksværd, Tvede og flere byer, tillige med
Broksø gård lagt fra Gisselfeld og under Holmegaard, som kongen
havde erhvervet i 1662. Og Broksø fulgte med, da Frederik III i året
1670 skænkede Holmegaard og gods til sin tidligere kammerpage
Otto Krabbe.
Det var ham, der endelig gjorde Broksø til en fri hovedgård. Han
havde stået højt i Frederik III’s yndest, og kongen var død i hans
arme efter at have givet ham sin kårde, som han bar til sin død, og
en ring, som han tog med sig i graven. En af Christian V’s første
regeringshandlinger var at udnævne Otto Krabbe til kammerherre og
at give ham lovformeligt skøde på faderens gave. Hans hustru var
Dorothea Gersdorff, og det var egentlig på hendes konto, han fik
hovedgårdsfrihed til Broksø. Hendes fader var Joakim Gersdorff, hvis
skånske godser i sin tid var blevet udlagt til svenskerne, som led i
»det bornholmske ækvivalent«, den erstatning i jordegods, der måtte
ydes, fordi Bornholm ved freden i 1660 ikke med Skåne var overgået
til Sverige, takket være indbyggernes egen frihedskamp. De danske
adelige, der ved den lejlighed havde måttet afstå deres ejendomme i
Skåne, havde fået tilsagn om i stedet for at kunne oprette lige så
mange fri sædegårde i det øvrige Danmark, og dette kom nu Otto
Krabbe til gode. Efter ansøgning fik han i 1675 fri hovedgårdstakst
til Broksø og ovenikøbet til Julebæk by med dens ca. 50 tdr. htk.
Denne landsby, der ligger i nogen afstand fra Broksø gård, blev dog
ikke lagt ind under denne, som stadig ikke var nogen særlig anselig
besiddelse, en liden ladegård, kaldte Otto Krabbe den selv, i 1699,
og dens avl, påstod han oven i købet, var ringere end mangen anden
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Hovedbygningen set fra haven (fot. Th. Andresen).

bondegårds af lige agerland, »thi ... Bønderne aldrig pløjer og hand
ler Jorden saa vel til Hove som hjemme hos dem selv«.
Den første kendte beboer på Broksø gård var en Thomas Christen
sen, der var birkefoged på Gisselfeld og siden flyttede til Skuderløse.
Efter hans tid blev gården gjort til ladegård, og en Anders Christensen
var da »Lafod«, hvorpå gården atter var bortfæstet til Niels Larsen
en 11 - 12 år, indtil den på ny blev ladegård med Anders Sørensen
som ladefoged. I hans tid var der også »en Hollænder« på Broksø,
som havde en besætning på 50 køer, der »gik i Kohaven«. — Om
størrelsen af gårdens tilliggende bøndergods synes der ikke at fore
ligge opgivelser fra begyndelsen af 18. århundrede, idet Holmegaards
jordebøger kun anfører det samlede gods til begge gårde, men det
bemærkes, at der var lagt meget mere gods under Broksø end de 200
tønder, som krævedes til en komplet hovedgård. Det blev sagt engang
under de lange stridigheder om gårdens tiendefrihed. Fra Gisselfeld,
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som ejede sognets tiender, blev det nemlig hævdet, at Broksø, trods
sin privilegerede stilling, stadig skulle svare tiende, og først efter
åringers forløb afgjordes spørgsmålet endelig til fordel for Holmegaards besiddere.
Otto Krabbe døde i 1719, og efter hans enke Birgitte Skeels død i
1737 arvedes Holmegaard og Broksø af hans broderdatters datter
Birgitte Restorff, der samme år ægtede jægermester, senere kammer
herre Knud T rolle til Møllerup og Bjørnholm og efter hans død 1760
Hall (fot. Th. Andresen).
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Havestue (fot. Aa. Roussell).
besad alle fire gårde. Kammerherreinden ejede altså gården i 1785,
fra hvilket år den sædvanlige indberetning foreligger. Den skelner
dog heller ikke mellem Holmegaards og Broksøs tilliggende, men det
bemærkes, at der ved den sidstnævnte gård i året 1762 var anlagt en
anselig humlehave på en tønde lands størrelse, tilplantet med en
engelsk humleart, så der kunne avles humle både til gårdens eget brug
og til salg. Bøndergodset var nu i hvert fald ikke mere end 200 tdr.
htk., idet det alene var de 19 gårdmænd i Skuderløse med deres 147
tdr. htk., der i 1770’erne gjorde hoveri til Broksø.
Efter kammerherreindens død 1790 overgik Holmegaard og Broksø
til hendes broderdatter Margrethe Elisabeth Restorff, der ægtede
major Peder Lasson von Post, af officersslægt, gammel adel fra Westfalen, hvis første medlem her var indvandret i Christian V’s tid.
v. Post solgte i 1801 både Broksø og Holmegaard med deres gods til
overdirektøren på Gisselfeld, grev Danneskiold-Samsøe, som imidler
tid allerede det følgende år atter afhændede Broksø med bøndergods
til majorens tredie søn Carl Ludvig Post, officer som faderen. Efter
hans død 1845 overgik gården til sønnen, den senere hofjægermester
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Peter Frederik Post, der døde 1878, hvorefter gården gik i arv til hans
søn Frederik Vilhelm Post, død i 1911. Enken Margrethe, født Han
sen, lod i årene 1915-16 den nuværende hovedbygning opføre, men
solgte i 1925 Broksø til grosserer K. Ekstrøm, der året efter solgte til
brødrene Madelung, af hvilke Peter Madelung besad gården til 1931.
Derefter overgik den til H. V. Riegels, som nu ejer Broksø.
Broksø er en meget anselig gård med et areal på 1017 tdr. Id. Går
dens bygninger er overvejende af nyere oprindelse. Den nuværende
ejer har opført flere ny avlsbygninger, og hovedbygningen stammer,
som allerede sagt, fra 1915-16. Den er et anseligt bygværk, tydeligt
nok opført med gamle herregårdsanlæg som forbillede, men både på
afstand og nærmere ved skønner man hurtigt, at det er en pastiche.
Den afløste en gammel bindingsværksbygning, efter sigende bygget
af Otto Krabbe, der lod gården flytte fra det sted, Frans Lykke havde
lagt den, til pladsen nærmere ved Susåen.
Mens mangen ældre herregård i vore dage er blevet udstykket, hæv
der dette ungdommelige hovedgårdsanlæg sig således stadig med både
bygninger og jorder. Men da der på en runesten, i sin tid i Sandby
kirkes mur, nævnes en Sølve i Spalkløse, nutidsform Sprangelse,
kunne det jo tænkes, at der også i fjerne tider har boet storfolk, hvor
nu Broksø ligger.
MOGENS LEBECH
EJERE

1657
1661
1670
1737
1790
1801
1802

Frans Lykke
Kronen
Otto Krabbe
Knud Trolle
P. L. v. Post
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe
C.L. Post
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En lille ladegård

Bindingsværksbygning i et
stokværk
1915-16 Nuværende hovedbygning
opført ved G. B. Hagen

1925 K. Ekstrøm
1926 Peter Madelung
1931 H.V. Riegels

PRESSEN SKREV OM

Danske Slotte og Herregårde
»Storværk i ny og tiltalende
udgave«
JYLLANDSPOSTEN

» .. i erkendelse af, at tiden nu ikke er til store, tunge bøger,
udsender forlaget den nye udgave i en skikkelse, så den kan
blive allemandseje; de seksten bind, det denne gang drejer sig
om, skal kunne læses i sengen og tages med i bilen. De er
handy, de er samtidig smukke med de talrige illustrationer,
hvoraf en række i farver, der viser gårdene i deres forbin
delse med landskabet.«
BØRSEN

»Både i teksten og den tekniske udførelse er dette nye værk
kvalitetsarbejde, inclusive indbindingen ... den er smuk og
virker meget solid.«
FYENS STIFTSTIDENDE

»Det er ikke blot en lettere bog i brug, men det er også en
meget smuk bog med en rigdom af illustrationer .... Bogen
meddeler ikke blot et stort kunsthistorisk, især arkitektur
historisk stof, men giver et særligt bidrag til dansk kultur
historie i det hele taget. Uden at det er dens formål rummer
den også adskilligt af personalhistorisk og socialhistorisk
interesse, og overalt forekommer personer, der er kendt fra
den almindelige historie. »Danske Slotte og Herregårde« er
også et stort stykke Danmarkshistorie.«
BERLINGSKE AFTENAVIS

»Danske Slotte og Herregårde« er ikke alene et fornemt bog
værk, der tjener forlaget til ære, det er tillige en sand guld
grube for alle, der søger viden om vort lands skønne konge
slotte, borge, herresæder og større landejendomme, og om
det liv, der gennem århundreder har udfoldet sig inden for
disse enemærker. Et liv, der — på godt og ondt — har sat
sig spor i Danmarks historie og kulturverden.«
FREDERIKSBORG AMTS AVIS
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