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Kongefløjen set fra øst (fot. Nationalmuseet).

Nyborg Slot
'Nyborg købstad, Svendborg amt
Nyborg Slot er, således som det nu fremtræder med sine røde, kraf
tige mure, kun en torso; men alligevel hører det til blandt vore interessanteste, historiske mindesmærker og har en lang, bevæget skæbne.
Allerede Saxo omtaler en by i den søndre (østre?) del af Fyn, og
Huitfeldt ved at berette, at Nyborg Slot anlagdes af Valdemar den
Stores søstersøn hertug Knud Prislavsen 1175. Som navnet tyder på,
skulle Nyborg have afløst en ældre borg; men man har ikke med sik
kerhed kunnet påvise stedet, hvor denne skulle have ligget, måske er
det »Gammelborg« ved Vindinge Å, måske Nonneborgen i Odense.
Det ældst påviselige Nyborg Slot var et betydeligt, romansk borgan
læg helt opført af brændte mursten. Dette anlæg synes på flere måder
at have været af en enestående karakter blandt vore romanske borge,
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og selv om der for bygningsformernes vedkommende ikke skulle være
noget til hinder for at identificere de fundne, romanske dele af Ny
borg Slot med Knud Prislavsens anlæg, tyder de påfaldent fremskredne
træk i befæstningen — de halvrunde, åbne tårne f. eks. — dog på en
noget senere tid, vel tidligst omkring 1200. Men alligevel skal anlæg
gelsen af Nyborg Slot sikkert ses i sammenhæng med Valdemartidens
øvrige, vigtige kystbefæstninger, Absalons Borg ved Øresund, Valde
mars Taarnborg på den anden side Storebælt godt gemt inde i Korsør
Nor og samme konges tårn på Sprogø midt i strømmen.
Det romanske slot blev lagt i et sumpet og vandfyldt terræn i bun
den af Nyborg Fjord, på en lerbanke, der helt var omgivet af vand ;
på en anden bakkeø, noget nordligere, grundlagdes 1388 under dron
ning Margrethe Vor Frue kirke, og Nyborg by fik sit tyngdepunkt
her omkring. Borgplateauet omgaves af en omtrent 2,5 m svær ring
mur i en skæv firkant med runde hjørnetårne og mindre, halvrunde
småtårne på siderne, alle åbne indvendigt. Midt i ringmurens østre
side lå den samtidige »Kærne«, borgens egentlige forsvarstårn, en op
rindelig meget høj bygning af kvadratisk grundrids med meget svære
mure, af hvilken den nederste stump »Knud'stårnet« er bevaret med
sine massive munkestensmure, som i senere tider gjorde det tjenligt til
krudtkammer. Adgangen til borgen har sikkert altid været gennem en
højt anbragt port i den del af ringmuren, som ligger syd for Knudstårnet. Herudenfor har man fundet rester af sentmiddelalderlige
tårne, der har kunnet beskytte indgangen, og bropiller, hvis funktion
har været at bære broen, som førte over vandet. Slottets egentlige be
boelseshus var ikke »Kærnen«, der alene tjente som et hovedpunkt i
forsvaret, men det højst interessante, samtidige, romanske Palatium,
hvis langmure endnu står ret velbevaret i den midterste del af den
nuværende slotsbygning, den gamle kongefløj op ad ringmurens vest
side. Dette hus, som i 1265 benævnes »Palladium«, var oprindelig op
ført i to stokværk og ca. 30 m langt. To døre gav adgang til det under
ste stokværk, den nuværende kælderetage, som havde små, fladbuede,
tilgitrede vinduer. Den ene dør er bevaret med sin smukt falsede,
rundbuede åbning. De fornemme rum i den øvre etage har kun fået
sparsomt lys gennem fire, rundbuede, dobbeltfalsede vinduer, af hvilke
ét endnu ses tilmuret som en lysning i facaden. Ind i denne del af
8
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I forgrunden
del af det
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(fot. National
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bygningen har man kunnet komme gennem en yderdør, til hvilken en
trætrappe må have ført fra borggården. Indvendig har første stok
værk, som var det fineste, været delt i tre rum, af hvilke det midterste,
en 8 X 11 m stor sal, har haft tøndehvælvet træloft og træbænke langs
væggene. Det var riddersalen i det romanske slot, og her afholdtes de
berømte rigsforsamlinger »Danehofferne«. Nu er dette rum, hvortil
man kommer fra Christian lirs riddersal, ført tilbage til den skik
kelse, som det fik i slutningen af middelalderen med tætliggende lofts
bjælker, flisegulv og en ejendommelig, malet terningdekoration på
væggene. Senere havde Christian III sin kirke her.
9
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Således skildret i store træk har Nyborg Slot set ud i den første del
af middelalderen, en stærk og vigtig borg, hvis beliggenhed midt i
riget alene var tilstrækkelig til at sikre den betydning som kongebolig
og ramme om vigtige, historiske begivenheder. Allerede ved midten
af 1200’erne var Nyborg stedet, hvor rigsmøderne afholdtes, og i 1282,
da Erik Klipping underskrev sin håndfæstning, bestemtes det, at disse
møder, som herved blev en fast, lovgivende statsinstitution, skulle
finde sted, »hvortil man let kunne komme med skib«; to år efter be
sluttedes det at fastslå Nyborg som mødested, uden at det dog blev
til en undtagelsesløs regel. Mange vigtige bestemmelser er taget i Ny
borg, blandt de mest afgørende er den håndfæstning, som Valdemar
af Sønderjylland på et møde i 1326 udstedte som dansk konge, og
dronning Margrethes forlening af Sønderjylland til Gerhard VI i 1386.
I 1413 afholdtes på Nyborg Slot det sidste danehof, ved hvilket gre
verne af Holsten fradømtes al ret til Sønderjylland som forbrudt len.
I unionstiden blev de vigtige møder henlagt til Øresundets kyst, der
lå mere centralt i det udvidede rige. Hermed var et betydningsfuldt
kapitel i Nyborgs historie til ende.
Dette førte dog ikke med sig, at slottet helt mistede sin betydning;
kongerne opholdt sig stadig her i kortere eller længere tid på deres
rejser rundt i riget; kong Hans f. eks. boede ofte på Nyborg Slot.
Nogen egentlig kongebolig blev slottet, som i al den tid må have be
varet sit romanske præg i store træk, dog ikke; men ved udgangen af
middelalderen føltes en udvidelse af de gamle bygninger påkrævet, og
i slutningen af 1400’erne forlængede man det romanske Palatium ved
en tilbygning ud til den søndre ringmur samtidig med, at bygningen
blev forhøjet med et stokværk til sin nuværende højde; mod vest og
syd byggede man på de gamle ringmure, og efter udvidelsen fjernedes
det romanske hus’ søndre gavl. Den nye sydgavl fik store kamtakker,
som senere forsvandt, men atter opførtes ved restaureringen. I murene
indsattes nu store, rundbuede vinduer, som gav langt rigeligere lys
end det romanske slots beskedne lysåbninger. Heller ikke i den udvi
dede bygning var der nogen indre forbindelse fra stokværk til stok
værk, og det ser ud til, at man stadig har måttet betjene sig af den
gamle, udvendige trætrappe, som efter at være forhøjet var i brug,
indtil slottet ved Christian IH’s udvidelse fik et mere bekvemt, muret
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Rids af kongefløjen med »Stranges Tårn«. Opmåling af S. C. Gedde 1754.

trappetårn. Udvendig løb langs øverste stokværks vinduer, ind mod
borggården en svalegang båret af etageadskillelsens gennemgående
bjælker. Indvendig bibeholdtes »Danehofsalen« i sin tidligere udstræk
ning, men den blev som allerede nævnt udstyret i tidens smag. Loftet
bares af svære tværbjælker hvilende på smukt udskårne konsoller og
med spinklere, langgående bjælker imellem. Lignende bjælker fandtes
også i øverste stokværk. Væggene fik en terningdekoration i sort, hvidt
og gråt, og gulvet lagdes med fliser. Første stokværks søndre ende har
måske været opdelt i flere rum, nu er her ét stort værelse med en
samtidig, meget velbevaret »hemmelighed« (W. C.), indrettet inde i
den gamle, tykke ringmur. I den øverste etage skabtes en ny, stor rid
dersal i den nordre ende af det udvidede hus; den søndre udgjordes
af kongens store og lyse værelse, nu også ført tilbage til sin gamle
skikkelse ved den sidste restaurering.
Således udvidet og ombygget tjente Nyborg Slots kongefløj atter i
en del år, og her fødtes den første juli 1481 den senere kong Christiern
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II og i 1485 hans søster Elisabeth. Snart kom der urolige tider, og
heller ikke Nyborg Slot blev sparet for Grevefejdens hærgen. 1534
landede grev Christoffer af Oldenborg ved Kerteminde og gik mod
Nyborg, hvor han forgæves belejrede slottet, der året efter som følge
af slaget ved Øxnebjerg kom i Johan Rantzaus besiddelse. Efter disse
storme oprandt en ny tid for Danmark med Christian III, og Nyborg
Slot gik en glansperiode i møde. Rigsrådet havde stillet Frederik I
forslag om at gøre Nyborg til residens i stedet for det oprørske Kø
benhavn ; dette var dog ikke sket, men den nye konge Christian III
fattede stor interesse for Nyborg, hvis slot han i slutningen af 1540’erne
udvidede og befæstede efter tidens øgede krav. Nu blev også Nyborg
by inddraget under befæstningens skærmende volde og grave. Kongen
opholdt sig ofte på Nyborg, og herfra udgik mange vigtige skrivelser
til hele riget.
Atter blev Nyborg Slots kongefløj udvidet, denne gang mod nord,
fra det romanske Palatiums nordgavl ud til nordre ringmur, hvis runde
nordvesttårn inddroges i den nye bygning. I hele udvidelsen forstær
kede kongen den gamle ringmur, så den blev dobbelt så tyk af hensyn
til de kraftigere kanoner, som var kommet i brug under Grevefejden.
Hjørnetårnets indre fyldtes med murværk, så det øverste stokværk
blev i stand til at bære det tunge forsvarsskyts. Endnu er her skyde
skårene bevaret med de træplanker, til hvilke kanonerne har været
fastgjorte. Borgen indgik nu som et direkte led i bybefæstningens
nordvestre hjørne.
Adgangen til den nye del af kongefløjen blev ad en trappe indrettet
i det såkaldte »Stranges Tårn«, tæt ved hjørnet mellem den udvidede
kongefløjs nordende og nordfløjen, som nærmest trappen rummede
fangehullet og ovenover krudtkammeret. Den nuværende adgang til
slottet med døren ind til Christian IH’s riddersal er nøjagtig på den
gamle tårntrappes plads. Øverst kronedes »Stranges Tårn« af smukke,
rundbuede renæssancegavle, således som tilfældet også var på andre
af Christian IH’s slotte. Trappetårnet som helhed har haft stor lighed
med tårnet på den nære Hesselagergaard, der er opført af Christian
IH’s kansler Johan Friis; både kongens og kanslerens tårne har rum
met en magelig opgang med lige løb.
Stueetagen i den udvidede del af slottet opfyldtes af Christian IH’s
12
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Middelalderlig
»hemmelighed«
(fot. Th.
Andresen).

nye, 31 m lange riddersal, som velbevaret overleveret til nutiden endnu
er Nyborg Slots største seværdighed. Lyset kommer aldeles overvejende
fra fem store vinduer i muren mod slotsgården. I vestmuren findes af
hensyn til forsvaret kun to mindre vinduesåbninger i den forstærkede
mur. Loftet i den imponerende hal bæres af svære bjælker med samme
slags udskårne konsoller som i det sentmiddelalderlige hus. Christian
IlTs arkitekt har blot kopieret dem i bygningstilføjelsen og stillet dem
noget tættere således, at de spinkle tværbjælker kunne undværes. Væg
gene er uden malede dekorationer, til daglig benyttedes salen jo ikke,
og ved festlige lejligheder blev den »draget« med vævede tæpper. Gul
vet dannes nu af mægtige egeplanker, blandt hvilke de største har en
bredde på 76 cm og de sværeste en tykkelse på 7 cm. Oprindelig har
13
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Kongens værelse med terningdekoration på væggene (fot. Th. Andresen).

dette ærværdigt udseende gulv været dækket af fliser. En kamin i den
mørke nordende af salen har skullet sørge for opvarmningen. I øver
ste stokværk gav Christian IH’s nordre udvidelse også forøget plads
samtidig med, at kongen ændrede rumforholdene i den ældre del af
slottet. Gennem døren fra »Stranges Tårn« kom man ind i en korri
dor, måske det ældste rum af denne art her i landet; en dør i syd
enden førte ind i det rummelige karnapværelse, som har været benyt
tet af »frøkenerne«, d. v. s. prinsesserne og senere af »jomfruerne«,
d. v. s. hofdamerne. Den sentmiddelalderlige riddersal øst herfor op
deltes sikkert allerede ved denne lejlighed i flere mindre værelser, som
blev dronningens. Vest for korridoren lå forskellige smålejligheder, i
almindelighed bestående af en opholdsstue med kamin og et sove
14
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kammer med hemmelighed. I det gamle'slotsinventar betegnes de som
»Hertug Adolfs Kammer«, »Hertug Hans’ Kammer« o. s. v., hvilket
tilkendegiver, at kongens brødre boede her. En dør i korridorens nord
ende fører gennem et større værelse med kamin ind i nordvesttårnet,
som var åbent i dette stokværk, og gennem de fladbuede skydeskår
kunne kanoner true fjenden til tre sider. Ovenpå de dele af murene,
som Christian III havde forstærket, blev indrettet en vægtergang med
skydeskår og skoldehuller således som på flere samtidige herregårde.
Det må endvidere antages, at der langs hele ringmurens store firkant
allerede i Christian III’s tid er blevet sluttet en kreds af større og
mindre huse beregnet til lensmandsbolig — den fandtes i hvert tilfælde
noget senere i den nordlige del af østfløjen — til køkken, bryggers,
bagers og lignende. Til minde om de store byggearbejder under Chri
stian III indsattes på Knudstårnets vestside en stor stentavle, af
hvilken en del endnu er bevaret på plads; den bærer indskriften:
»Christianus Rex, Frederici Primi Filius, Turrim instauratæque Arcis
Ædificia simul Oppidi Propugnacula posuit Anno Dni MDXLIX
Regni sui XIIII«. På dansk: »Kong Christian, Frederik den Førstes
søn, opførte et tårn (d. v. s. »Stranges Tårn«) og den fornyede borgs
bygninger tilligemed byens fæstningsværker i det Herrens år 1549 i
sin regerings 14. år«. Det meget dygtigt udhugne rigs våben, som sad
oven over indskriftsstenen, er nu anbragt i riddersalens sydvæg. Det
står rigsvåbenet i Christian III’s bibel meget nær, og det, ved vi, skyl
des kongens hofmaler Jacob Binck. Denne alsidige kunstner kan —
muligvis sammen med billedhugger og bygmester Morten Bussert —
have ledet de omfattende moderniseringer af Nyborg Slot og bybe
fæstningsanlæg.
Christian III’s byggearbejder havde overalt først og fremmest hen
sigten at løse vigtige, forsvarsmæssige opgaver, således også i Nyborg,
og selv om de gamle, massive mure — særlig de af kongen forstær
kede — kunne yde et ganske godt værn, slog det i længden ikke til
over for de store kanoner, som nu almindeligt var i brug. Forsvars
værker af volde og grave med fremskudte »runddele«, en slags primi
tive bastioner spillede derfor også en betydelig rolle, og som indskrif
ten melder, nøjedes kongen ikke alene med at forny borgen, han
anlagde også en bybefæstning, hvori borgen indgik direkte. 1548 befa15
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Rigsvdben af
Jacob Binch (?)
indmuret i
riddersalens
endevæg
(fol.
Th. Andresen).

lede kongen sin lensmand på Nyborg Slot Frands Brockenhuus at
fjerne de gamle, middelalderlige befæstninger »ved at vi forfare, at
den Vold, som ligger omkring vort Slot Nyborg ikke skal ligge Slottet
til Gavn eller Fordel, thi bede vi dig og ville, at du straks tiltænker
med det allerførste muligt er at lade samme Vold nedtage og føre paa
den Runddel, som er begyndt ved Byens Port eller paa et andet Sted,
hvor den kan best henføres...«, og året efter hører vi, at bønderne
skal arbejde på de igangsatte fæstningsværker, som skulle omfatte
slot og by og hermed angive stadens udviklingslinier langt ud i frem
tiden. Det var især mod syd og øst, at Nyborg nu blev befæstet;
senere, under Frederik III, afsluttedes arbejderne mod nord og vest.
Ydermere sørgede kongen for at forbedre tilførslen af drikkevand ved
at lede vandet fra Hjulby Å ind i møllegraven ved slottet og videre
gennem trærender til byen. Slottets mølle lagdes på det sted, hvor den
befinder sig den dag i dag.
16
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Således udvidet og forbedret kunne det gamle kongeslot vel rustet
tjene de følgende regenter, der yderligere bidrog til dets udsmykning
med arbejder, som nu kun kendes gennem regnskabernes oplysninger,
da det mest drejede sig om forbedringer af de nu forsvundne fløje,
om opførelsen af kornlader (1574), stalde (1576) og lignende bygnin
ger af sekundær betydning. De lå uden for gravene og har ikke efter
ladt sig synlige spor. Muligvis er det Frederik II, som på kongefløjens
østfacade opførte det lille, runde trappetårn, som gav adgang til rum
mene i bygningens sydende, og som nu kun kendes af gamle opmålin
ger. Den arkitekturkyndige Christian IV, der ofte opholdt sig i Ny
borg, har sikkert først og fremmest prydet slottets tårne med spir og
vindfløje sådan, som han elskede det, og spiret på Knudstårnet har
knejset højt over dem alle. Men også andre byggearbejder fandt sted
i hans regeringstid. 1607 arbejdede bygmester Dominicus (Baetiaz) på
slottet, uden at vi dog er i stand til at påvise hans indsats, og 1631
benævnes østfløjen »opbygt for kort Tid siden«.
Under Frederik 111 skulle det hurtigt vise sig, at de forældede fæst
ningsværker ikke kunne yde nogen videre modstand mod svenskekon
gens sejrsvante tropper. I vinteren 1657 førte Karl Gustav sine soldater
over fra Jylland til Fyn, og den 31. januar 1658 besattes Nyborg af
fjenden. Roskildefreden bragte ikke Nyborgs besættelse til ophør,
denne indtraf først den 14. november 1659, da den danske hær efter
fægtningen på Nyborgs jorder kastede svenskerne tilbage til byens
volde. Danskerne, som stod under Schack og Eberstein, kunne dagen
efter modtage svenskernes betingelsesløse overgivelse på slottet.
En synsforretning, som afholdtes 1663, viser, hvor elendig slottets
tilstand var, efter at svenskerne havde forladt det. Her som overalt,
hvor fjenden havde huseret, led bygningerne uhyre skade. Navnlig
gik det ud over vinduer og døre, træværk var fjernet, lofter og paneler
var mishandlet, og ialt opgjordes skaderne til det for hin tid betyde
lige beløb af ca. 1.344 rdl. Man er sikkert så hurtigt som muligt gået
i gang med at udbedre de værste skavanker for at gøre slottet beboe
ligt igen. Klog af skade søgte Frederik III også at råde bod på de
mangler i byen og slottets befæstning, som havde begunstiget sven
skernes stormløb i 1658. Det af Christian III påbegyndte voldsystem
forbedredes og kompletteredes mod nord og vest. Den endnu velbe
2 DSH 7
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varede vestervold, som skærmer kongefløjen, viser, hvor betydelige
dimensioner kongen gav sine jordværker.
Hensynet til Nyborg skyldtes dog ikke længere, at kongen betrag
tede slottet som nogen værdig bolig. Enevoldsherskeren var stærkere
end sine forgængere knyttet til hovedstaden, hvor hele rigets admini
strationsapparat efterhånden lå fast forankret. Nyborg havde ingen
fremtid for sig som kongeslot, og dets fornedrelse begyndte. I 1670
tog man så småt fat på at reducere bygningen; den stod tom, efter
at lensmanden var flyttet bort, og vedligeholdelsen føltes som en
byrde, derfor begyndte man at nedrive de overflødige bygninger, først
det sydøstre hjørnetårn, men i 1722, under Frederik IV, de gamle
ringmure og de mange bygninger, som i tidens løb havde rejst sig op
til dem mod nord, syd og øst. Materialerne førtes til Odense for at
benyttes ved opførelsen af slottet der. Kun Knudstårnet lod man
stå, sikkert allerede da berøvet en del af sin oprindelig meget impone
rende højde. Kongefløjen, som også blev skånet tilligemed en del af
nordfløjen, tjente en tid lang som kornmagasin; men efter at Nyborg
var blevet garnisonsby, indrettedes bygningerne til tøjhus. Rummene
i den nordre sidefløj stod til disposition for opbevaring af postsager
under istransport. Herefter gik det stadig tilbage for Nyborg Slot.
Kongefløjens indre ændredes efter kravene til nye rumfordelinger;
gamle skillerum blev nedrevet og nye opført, men man sørgede dog
samtidig for at vedligeholde huset på mur og tag, en hovedreparation
fandt således sted i 1784; bygningshistoriske og arkæologiske hensyn
kendtes ikke, og kun fem år senere forsvandt »Stranges Tårn«, hvis
praktiske og æstetiske betydning for kongefløjen var aldeles afgørende.
1828 fjernede man vægtergangene i tagetagen. Grunden var, at man
ville skaffe sig en tagform, der let lod sig vedligeholde. Da man kunne
formindske vedligeholdelsesudgifterne yderligt ved at lade den til
oversblevne rest af nordfløjen nedrive, tøvede man ikke, men gav i
1873 byens murere lov til at bortskaffe denne del af slottet, som post
væsenet ikke længere havde brug for. Hermed havde det gamle slot
nået sin mest ynkværdige tilstand, og som en slags erstatning for det
meget forsvundne opførte militæret to enetages bygninger på slots
pladsens nord- og sydside; men i slutningen af forrige århundrede
vågnede interessen for det historiske slot, og oberst Holbøll, som ivrigt
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Christian IH’s riddersal (fol. Nationalmuseet).

studerede bygningens skæbne gennem tiderne, iværksatte forskellige
undersøgelser. 1898 nedsattes et udvalg med repræsentanter for Na
tionalmuseet, den stedlige ingeniørdirektion og Nyborg byråd, og efter
at garnisonen i 1913 var flyttet fra Nyborg, blev det overdraget arki
tekt Mogens Clemmensen at foretage en omfattende istandsættelse af
Nyborg Slot. Staten bevilgede hertil ca. 250.000 kroner i årene 1917 23. Ved restaureringen nøjedes man ikke blot med at rense murene,
så de forskellige byggeperioder tydeligt lod sig skelne, men gamle vin
duer og døre genfremkaldtes, og store dele af slottet blev bygget helt
om og ført tilbage til oprindelige former. Således genopførtes det
runde tårn på sydvesthjørnet ovenpå de gamle fundamenter, og en
trappe lagdes ind i murtykkelsen for at skaffe adgang til etagerne
som en erstatning for trappen i det forsvundne »Stranges Tårn«.
Sydgavlen fik sine sentmiddelalderlige kamtakker igen i overensstem
melse med afbildningen på Pufendorffs stik ; karnappen midt på vest
siden, hvor særlig store partier måtte skalmures, rekonstrueredes efter

2*
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fundne spor, og samtidig med at bygningen fik et nyt tag med den
oprindelige rejsning, genskabtes vægtergangen efter en pålidelig op
måling af den gamle. Af de mange større og mindre fund, som arki
tekt Clemmensen gjorde under restaureringen, kan nævnes »hemme
lighederne«. De gemte sig flere steder velbevaret i den gamle ringmur
og blev genåbnet. Udgravninger på slotsbanken gav mange oplysnin
ger om de forsvundne dele af bygningen, og summen af alle disse
mange oplysninger gjorde det muligt i hovedtrækkene at give et bil
lede af Nyborg Slots udseende gennem den lange tid, det har været til.
OTTO NORN

EJERE

BYGNINGER

1175 Knud Prislavsen
ca. 1200 Kronen

Romansk anlæg
Befæstet borg med kernetåm
1265 Palatium i to stokværk
1470erne Palatium forlænget mod
syd og forhøjet med et
stokværk
1548 Byen befæstet
1549 Kongefløjen forlænget mod
nord og »Stranges Tårn« op
ført antagelig ved Jacob Binck
og Morten Bussert
1607 Ombygning ved Dominicus
Baetiaz
ca. 1630 Østfløjen opført
1661 Befæstningen udvidet
1670-1722 Sydøsttårnet og ring
muren med bygninger nedrevet.
Kongefløjen ombygget
indvendig
1784 Restaurering
1789 »Stranges Tårn« nedrevet
1828 Vægtergangene fjernet.
1873 Resten af nordfløjen nedrevet,
2 énetages længer opført
1917-23 Restaurering og ombygning
til tidligere skikkelse ved
Mogens Clemmensen

1534 Christian III

1588 Christian IV

1658-59 Besat af svenskerne

1849 Staten

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

Hindemae
Skellerup sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Hvor Vindinge Å skærer Kerteminde-Svendborgvejen ligger den gamle
herregård Hindemae, tæt op til landevejen. Oprindelig var Hindemae
en skattepligtig bondegård; men i 16. århundrede er den som så
mange bøndergårde blevet en hovedgård. Den nævnes allerede på
Valdemar Atterdags tid, og i slutningen af middelalderen blev dens
navn knyttet til den gamle adelsslægt Urne. »De stille Urner« førte i
skjoldet en gylden ørneklo i et blåt felt, og slægten hørte egentlig
hjemme i Sønderjylland, men kom i 15. århundrede til Fyn, hvor dens
navn er knyttet til flere gårde. Den første mand af slægten, der ejede
Hindemae, var »Store« hr. Jørgen, sådan hed han på grund af sin
godsrigdom; thi foruden Hindemae ejede han Brolykke på Hinds
holm, Rygaard, Søbysøgaard og Bondemosegaard. Han skal have
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været en lærd mand, og han blev ridder og landstingshører på Fyn.
Han døde 1480 i Odense, og endnu ses hans ligsten i Søby kirke. Hans
søn Jørgen Urne, der nu blev herre til Hindemae, var landsdommer i
Fyn, rigsråd og høvedsmand på Hagenskov; da han døde i 1510, tog
enken Mette Clausdatter Huitfeldt ophold i Odense, og sønnen Claus
Urne overtog slægtsgården. Han hævede sig ikke over gennemsnittet
af fynske lavadelsmænd, og ved hans død 1531 overlod enken gården
til sønnerne Jørgen og Erik Urne.
Jørgen Urne gik i sachsisk krigstjeneste og kæmpede for den prote
stantiske sag mod kejser Karl V; han var fortørnet over, at man fra
dansk side ikke ydede kurfyrsten aktiv hjælp, og under en orlov lod
han sig på Hagenskov forlede til at udtale, at der var nogle danske
rigsråder, der modtog årpenge af kejseren; lensmanden slog senere
det hele hen ved at sige, at ingen havde tillagt Jørgen Urnes udtalelser
nogen betydning. Samme Jørgen Urne lå i strid med sin nære frænde
Christoffer Urne på Rygaard, og en dag i 1548 mødte han op på Rygaard i harnisk og med værge, ledsaget af sine svende, og gav sig til
at plaffe løs og bruge mund, hvorfor han senere måtte gøre kongen
afbigt for sin lille private krig ; samme år døde han, og broderen Erik
Urne blev nu eneejer. Ved sit giftermål med en holstensk adelsdame
Margrethe Pogwisch fik han forbindelser sydpå og blev lensmand på
slottet Ratzeburg i Lauenburg. 1561 blev han dræbt i Kroppelshagen
af nogle »ugudelige bønder«, efter andres mening af Palle Steen til
Klingstrup. Enken boede på Hindemae, til sønnen Frands Urne over
tog gården. Han lå stadig i proces med moderen og søsteren, og 1588
mistede han ved indførsel den gamle slægtsgaard, »desværre han nogen
Tid skulde faa den i sine Dage, at han saaledes skulde skille de Urner
ved Hindema, som havde havt den udi nogle hundred Aar«. Hans
broder Claus Urne beholdt dog sin andel i gården til 1605, da han
solgte den til Frands Rantzau.
Det var fru Helvig Hardenberg til Arreskov, der gjorde indførsel i
Hindemae. Hun var enke efter den bekendte rigsråd og lensmand på
Bergenhus Erik Rosenkrantz og var en af landets rigeste adelsfruer,
en energisk dame, der efter mandens død med stor dygtighed styrede
sine store ejendomme. Ved hendes død 1599 overtoges Hindemae af
svigersønnen Breide Rantzau; hans hovedbesiddelse var Rantzaus-
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Hjørne af baronessens dagligstue ca. 1940 (fol. Th. Andresen).

holm, det nuværende Brahetrolleborg, og herunder hører naturligt
skildringen af hans liv.
I den følgende tid arvedes Hindemae stadig på spindesiden. Da
Breide Rantzau døde i 1618, tilfaldt gården datteren Lisbeth Sophie,
der 1605 i København havde ægtet Hans Johansen Lindenov til Gavnø
og Iversnæs, kaldet »den Rige«. Deres datter Hel vig Lindenov arvede
gården og blev gift med Sivert Urne til Raarup. Han døde 1661 som
rigsråd og rigsstaldmester og overlod Hindemae til sin anden hustru,
den holstenske adelsdame Catharine Sehested, der samme år afstod
halvparten af Sanderumgaard til sønnerne Jørgen og Knud Urne mod
halvparten af Hindemae (97 tdr. htk.) og noget bøndergods. Senere
på året ægtede hun generalmajor Hans Ahlefeldt til Glorup, der havde
udmærket sig under Karl Gustavkrigen. Han skødede året efter går
den til oberst Hans Schrøder og Bertha Ahlefeldt. Bøndergodset be
stod da af 8 gårde og 1 gårdspart i Skellerup med skov til 16 svins
olden, samt 4 gadehuse, i Grøfteskov 1 nybygge og 2 husmænd, i
Soderup 1 gård, i Ellinge 2 gårde med 6 svins olden, i Pårup 1 gård
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med skov til 20 svins olden, samt 1 husmand, i Lunde herred i Gjerskov 1 huspart. Desuden pantegods i Vindinge herred i Ullerslev 1
gård, i Bjerge herred i Birkinge Nonnebo med skov til 100 svins
olden. Hans Schrøder, der adledes med navnet Løwenhielm, er nær
mere omtalt under Vejrupgaard. Til Hindemae erhvervedes i 1687
Skellerup og Ellinge kirker, og ved skøde af 1690, der er underskrevet
til vitterlighed af Thomas Kingo, skænkede Løwenhielm gården, der
da havde 76 tdr. htk. og bøndergods 377 tdr. htk. til svigersønnen Fre
derik Eiler Gjedde.
Frederik Eiler Gjedde, der 1687 havde ægtet Sophie Amalie Løwen
hielm, var søn af Christian IV’s rigsadmiral Ove Gjedde. Af uddan
nelse var han søofficer, og under Den skånske Krig var han chef for
et orlogsskib; Holberg fremhæver hans tapperhed under Slaget i
Køge Bugt. Under Den store nordiske Krig gjorde han tjeneste som
admiral og admiralitetsråd, men afskedigedes af søetaten 1713. Samme
år blev han stiftamtmand i Odense, hvilken stilling han beholdt til sin
død 1717. Han ligger begravet i St. Hans kirke i Odense, og på nordre
korvæg findes et pragtfuldt barokmonument over ham af stuk, udført
af C. H. Brenno. Gjedde var ved sin død en velstående mand, og
auktionen over hans »colossale og rige Indbo« indbragte godt 9.000
rdl. Den djærve søofficer var ikke vellidt af befolkningen, og i 1716
indgaves en anonym klage over ham, hvori det bl. a. hedder, at »Præ
sterne bespottes og med Tunge, Haand og Pen ihjelslaas; thi Stift
amtmanden skjælder dem for Narre«. Da Gjedde døde, inden sagen
var sluttet, faldt den bort; men konseillet fandt en del punkter i kla
gen, »hvilke, om de sig saaledes virkelig forholder, nødvendigvis
burde remederes«. Et minde om ham som Hindemaes ejer har man
endnu i de alterstager, han skænkede Skellerup kirke. I København
havde han sin gård i St. Kannikestræde, og her boede han som regel
med hustru og børn. I begyndelsen af 1709 blev Ludvig Holberg hof
mester for hans 3 sønner, der efter Holbergs udsagn var lærvillige,
men meget stridbare, så de i hans nærværelse »fløj i Haarene paa
hinanden«. Den ældste faldt i en duel i Brabant; den næstældste druk
nede i åen ved Hindemae, og det blev derfor den yngste Carl Vilhelm
Gjedde, der ved auktionen 1719 købte Hindemae for 13.000 rdl. Ho
vedgårdstaksten var da 37 tdr. htk., kirketienderne af Skellerup og El-
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Fransk tapet i soveværelse fra O. J. Vinds tid (fot. Th. Andresen).

linge kirker ca. 48 tdr. htk. og bøndergodset 216 tdr. htk.; allerede
1725 solgte han Hindemae, og ved giftermål fik han baroniet Vinters
borg på Lolland ; på hans gravskrift hedder det om ham: »Hans Ung
dom tjente til en grundig Indsigt i de lærde Videnskaber«.
Den ny ejer var kommandør Seneca Hagedorn, der var født på
Hindsgavl 1681 som søn af præsident i Fredericia Christopher Nielsen
og Anna Elisabeth v. Hagedorn. Han uddannedes som søofficer og
deltog i hollandsk og engelsk tjeneste i kampene i Middelhavet under
Den spanske Arvefølgekrig, og senere udmærkede han sig i søkrigen
i Den store nordiske Krig. 1734 udnævntes han til viceadmiral, og
nogle år efter fik han sin afsked. Allerede omkring 1720 havde han
erhvervet Krumstrup og Jerstrup og føjede nu hertil Hindemae, som
han gav 16.500 rdl. for. Hagedorn tog sig med iver af godsdriften og
opførte en ny ladegård og en borgegård af bindingsværk; men de
vanskelige tider for landbruget mærkede man også på Hindemae;
kvægpesten bortrev i et enkelt kvartal 1745 65 stk. kvæg, og samme
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Havestue med portræt af baron Erik Juel-Brockdorff (fot. Th. Andresen).

år begyndte admiralen at optage lån, i begyndelsen mindre beløb;
men 3 år efter optoges et lån på 32.000 rdl. hos den landmilitære pen
sionskasse mod pant i Hindemae og Krumstrup. Til Skellerup kirke
byggede han et gravkapel, der nedreves i 19. århundrede, men et par
malmlysestager minder endnu om admiralen.
Efter hans død 1750 blev gården ved auktion solgt for 25.100 rdl.
til herredsfoged Hans Pedersens enke Karen Jakobsdatter. Enken
ægtede senere kancelliråd Fr. Pedersen, der 1778 solgte gården for
38.000 rdl. til Ove Johan Vind. Med gården fulgte alle i værelserne
»værende Betrækker«, uret i frontispicen og »Bordklokken«. Godset
var blevet forøget med Skellerup kongetiende og var nu på 342 tdr. htk.
Hofjægermester, major Ove Johan Vind tilhørte den gamle adels
slægt Vind, der i skjoldet fører et sort hestehoved med sølvbidsel og
guldtømme. Han var født 1730 og havde i 1769 taget afsked fra hæren
på grund af svageligt helbred. Et par år inden han købte Hindemae,
havde han ægtet Regitze Sofie Sehested fra Broholm. Han er den nu
værende gårds bygherre. Omkring 1790 lod han opføre en ny hoved
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bygning i ét stokværk med en høj kælder; midterpartiet, der var 3
fag bredt, opførtes dog i to stokværk, og det afsluttedes foroven med
en trekantet gavl; medens sidepartiernes mure er uden nogen form
for udsmykning, blev midterpartiet dekoreret med brede, vandrette
bånd. Hermed var skabt en moderne, rummelig bolig, der skal have
haft Glorup og Odense Slot som forbilleder, medens selve husets plan
er afhængig af Juelsberg. De tomme murflader yderst i sidepartierne
skyldes, at trapperne er anbragt her. Vind fæstede af Odense Hospital
kongetienden af Ellinge, der var henlagt til Odense skoles kommuni
tet, hvad der førte til en lille strid med sognepræsten, den kendte øko
nomiske forfatter O. D. Liitken, der hævdede, at sognepræsten fra
gammel tid nød hele boghvedetienden af Skellerup og Ellinge sogne,
og da både bisp og hospitalsforstander støttede Liitken, måtte Vind
give sig.
1801 solgte Vind gården for 84.500 rdl. til Charles Adolph Denys
Mourier, der var født på Macao i 1776 som søn af superkargo i Asia
tisk Kompagni P. Mourier. Mourier var en overordentlig dygtig land
mand. Jorden blev delt i 9 marker: 1. med byg, 2. havre, 3 .-4. rug,
5. - 8. græs og 9. brak. På merglingens område blev Mourier fore
gangsmand, og han gjorde sig fortjent ved sin behandling af brak
marken. Straks efter overtagelsen af gården bortsolgte han bønder
godset og noget af hovedgårdstaksten og drev fremtidig jorden ved
hjælp af fast mandskab af karle og husmænd. De erfaringer, han her
høstede, gjorde han rede for i et lille skrift »Plan til en stor Gaards
Drift uden Hoveri«, der belønnedes med Landhusholdningsselskabets
lille guldmedalje. I sit skrift omtalte han, hvor vigtigt det var at om
gås folkene på den rigtige måde, »og til at opnaae dette vigtige Øje
med kender jeg, i en fri Stat, hvor intet Slaverie hersker, ingen bedre
Drivfjeder end god Medfart, god Kost, høj Løn og saa vidt muligt at
gjøre dem .. . interesserede i de ved deres anvendte Flid ventende
Fordele ...«. Mourier skrev flere andre skrifter om landbosagen og
var i 1810 medstifter af Fyens Stifts patriotiske Selskab. I hans tid
kom spaniolerne til Fyn, og ikke mindre end 33 spanske officerer og
en del menige blev indkvarteret på godset. 1839 stillede Mourier går
den til auktion. Hindemae købtes 1839 af kammerherre, lensbaron
Carl Juel-Brockdorff til stamhuset Tåsinge og baroniet Scheelenborg,

27

SVENDBORG AMT

og gården har siden da været i denne gamle adelsslægts besiddelse og
havde i den følgende tid ejere fælles med stamhuset og baroniet. Da
lensbaronesse Julie Juel-Brockdorff, født baronesse Reedtz-Thott døde
1936, overtoges Hindemae af sønnen, direktør i 0. K., kommandør
kaptajn, baron Niels Juel-Brockdorff, og han skødede i 1940 gården
for 386.000 kr. til sønnen kammerherre, hofjægermester, baron Erik
Juel-Brockdorff. Hindemaes jordtilliggende er nu 250 tdr. Id. ager og
eng samt 80 tdr. Id. skov. Hovedbygningen blev restaureret i 1934, og
i den sidste tid er ladegårdsbygningerne blevet moderniseret. For
tiden har baronen taget ophold på møllen.
Nogen udpræget slægtsgård har Hindemae aldrig været; siden
Urnerne i 1588 måtte gå fra gården, har den haft den skæbne at van
dre fra slægt til slægt, gennem 17. århundrede ved arv, i 18. århun
drede ved køb. I vore dage er den atter blevet en slægtsgård, og for
fremtiden vil Urnernes og Juel-Brockdoffernes navne for bestandig
være knyttet til Hindemae.
AAGE FASMER BLOMBERG

EJERE

1480
1588
1599
1618
1652
1661
1663
1690
1725

Jørgen Urne
Helvig Hardenberg (en part)
Breide Rantzau
Hans Johansen Lindenov
Sivert Urne
Hans Ahlefeldt
Hans Schrøder (Løwenhielm)
Frederik E. Gjedde
Seneca Hagedorn

1750 Karen Jakobsdatter Pedersen
1778 O. J. Vind

BYGNINGER

Ny borg- og ladegård af
bindingsværk
ca. 1790 Hovedbygning i ét stokværk
med midterparti i to stokværk
opført

1801 C. A. D. Mourier
1839 C. Juel-Brockdorff
1934 Hovedbygningen restaureret
1940 E. Juel-Brockdorff

Hovedbygningen set fra indkørselen (fot. Kronvang).

Juulskov
Kullerup sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Juulskov ligger ca. 6 km vest for Nyborg. Gårdens jorder — de regnes
blandt landets bedste — strækker sig på ret jævn højflade, i kort af
stand fra det smukke, mere afvekslende terræn langs Bæltets bred.
Den grundmurede hovedbygning, der efter grev Ahlefeldts over
tagelse af gården 1918 blev gennemgribende restaureret, består af en
hovedfløj fra renæssancetiden, hvortil en mindre sidefløj slutter sig,
opført efter en brand 1862. Gårdspladsen ligger vest for hovedfløjen.
Før branden lå den øst derfor og lukkedes i nord og øst af to smukke,
gamle bindingsværksfløje. De var to stokværk høje og synes efter det
bevarede billede at dømme at hidrøre fra det 17. århundrede, om end
de var overkalkede og bar præg af en omdannelse fra 1790erne. Med
disse sidefløje, der bl. a. rummede økonomilejligheden og et righol
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digt bibliotek fra Frederik Baggers dage, brændte gårdens arkiv. Går
dens historie kan derfor kun skildres i grove træk. Atter 1899 galede
den røde hane over Juulskov. Nu var det lader og stalde — alt gam
melt bindingsværk med stråtag —, som fortæredes af luerne. De lå
omkring en gårdsplads syd og vest for hovedbygningen. De nye avls
bygninger opførtes mod nord, bag Refs Vindinge - Kullerupvejen,
hvor en toetages bygning, rummende mejeri og forpagterbolig, alle
rede var blevet rejst efter den første brand.
Hovedfløjen er således det eneste, der står tilbage af det ældre
Juulskov. Det bærer intet årstal, ingen indskrift om sin bygherre. Den
smukke bygning er opført af røde mursten i to stokværk. Murfla
derne har den for en række, især fynske, renæssancebygninger ejen
dommelige inddeling i kvadre, adskilt ved forsænkede fuger, et træk,
hentet fra italiensk renæssancearkitektur. Stokværksskellet markeres
ved et kraftigt, profileret gesimsbånd med tandsnit af omtrent samme
form som taggesimsen. De rektangulære vinduesrammer sidder i buet
spejl. Gavltrekanternes kvadermønster skæres af vandrette pro fil bånd, der når ud i de svungne gavlrande og her bærer småspir eller
postamenter. Midt i hver gavl ses to — nu tomme — figurnicher.
Oprindelig har bygningen, som andre samtidige herregårde, haft
trappetårn og tårnagtige karnapper. At trappetårnet har haft spir,
ses af Mikkel Hansen Jernskægs versificerede rejsebeskrivelse, hvori
det 1706 hedder om Juulskov:
Den var vel spire-bygt, men Spidsen var af brøden.
Jeg sagde ved mig selv: Den Spiir har nok fornøden
At repareres lidt og males hvid og rød,
Dog sker det ei saa snart, thi Manden han er død.

Var bygningen således mindre velholdt ved etatsråd Knud Urnes
død 1705, så stod det ikke bedre til, da Frederik Bagger 55 år senere
overtog gården. Bagger måtte restaurere Juulskov og fjerne to »vanzirende« spånkupler over karnapperne. Disse blev helt nedrevne 1797.
Siden sidste istandsættelse er Juulskov kalket rød med forsænkede
hvide fuger. Juulskov har dog, ligesom Holckenhavn, en tid pranget
med andre farver, thi indtil kalken fjernedes i 1860erne, stod murene
gulkalkede med hvide fuger.
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Avlsbygninger før branden 1899 (fot. H. Rasmussen).

Juulskov har endnu sine hvælvede kældre; men iøvrigt er den
oprindelige indre udstyrelse helt forsvundet. Generalkrigskommissær
Lindegaard restaurerede gården 1797, og fra dette år stammer de
smukke og stemningsfulde interiører i nyklassisk stil, som findes på
første sal. Ved restaureringen 1919 gennemførtes denne stilart også
i andre rum.
Bygningen har ingen forsvarsindretning, og det er tvivlsomt, om
den har været omgivet af grave. Og dog er den samtidig med ad
skillige af egnens befæstede herregårde. Hovedfløjen er opført ca.
1590. Herom vidner slægtskabet med gårde som Lykkesholm og især
Holckenhavn. Her genfinder vi kvaderinddelingen, tandsnitsgesimsen
og figurnicherne. Sikkert har bygmester Dominicus Baetiaz rejst disse
særprægede hovedbygninger, og det er vel også ham, der har givet
tegning til Refs Vindinge kirkegavl, som bærer årstallet 1592.
Af det middelalderlige Juulskov er intet spor tilbage. End ikke
tomten kan påvises.
Gårdens jorder danner sydspidsen af Kullerup sogn, og den af
sides beliggenhed viser, at Juulskov i sin tid er opstået uafhængigt

31

SVENDBORG AMT

af sognebyen. Sandsynligvis er gården helt eller delvis anlagt på ryd
det skov. Lidt skov findes endnu ved gården, og i 18. århundrede stod
hist og her i egnen bøge og egestammer, hvis omfang vakte forun
dring. Måske var denne skov en del af Hjulby gods, som Erik Plovpennings datter Jutta fik i fædrenearv og 1284 mageskiftede til Erik
Klipping. — Sikker meddelelse om sædegårdens eksistens får vi først
med året 1365, da en adelsmand, Niels Madsen, skrives »de Jwlskough«. Hans våben kendes ikke, derfor heller ikke hans slægtsnavn.
Senere tilhørte gården Tinhuuserne, en adelsslægt, der i middel
alderen talte adskillige fynske medlemmer, der oftest benyttede
slægtsnavnet Skinkel. 1472 besad Morten Skinkel Juulskov, og i dette
år mageskiftede han sammen med sin svigerfader Henrik Friis med
Nyborg kirke og fik gården Ulfolt og Ulfolt fang, som 1405 var
skødet til præsten af hr. Zabel Kirkendorp. Da Nyborg kirke var
indviet til Vor Frue, er Ulfolt måske den part af Juulskovs jorder,
som fra gammel tid kaldes Fruelykken og Frueskov. Morten Skinkel
døde 1481. Enken, Margrethe Friis, nævnes senere som boende på
Juulskov. Deres søn rigsråd Laurids Skinkel (død 1533) arvede går
den. Han var lensmand på Krogen, senere på Helsingborg og på
Gotland og købte 1518 Egeskov. Juulskov overlod han til sin søn,
Otte Skinkel, men denne døde året før faderen, og gården tilfaldt
søsteren Rigborg (død 1572), der bragte Juulskov til sin mand, Hans
Johansen Lindenov til Fovslet (død 1568). Deres datter Hilleborg
arvede hovedlodden i Juulskov og dermed brugsretten. Hun ægtede
Emmike Kaas til Gelskov, lensmand på Gotland. Det må have været
denne mand, der førte den i sin tid så meget omtalte Juulskovstøtte
fra Gotland til den fynske herregård. Allerede 1555 klagede Visbyborgerne over, at den daværende danske lensmand, Otte Rud, havde
fjernet tre stenkors fra vejene på stadsmarken, og Rud forsvarede sig
med, at mange af den slags kors var nedtaget for afguderis skyld,
d. v. s. fordi der dertil knyttedes katolske skikke. Juulskovstøtten
var et svært, godt 3 m højt kors af kalksten, hvis arme var forbundne
ved en cirkel. På tværs i korsarmenes ender var de fire evangelisters
navne hugget, og på cirklen og den vandrette korsarm indenfor sås
en inskription, som på gotlandsk meddelte, at en vis Gengulv og
hans søn Oluf 1442 havde ladet det sted, hvor korset rejstes, »vie«
32

Juulskov set fra haven (fot. Niels Elswing).

JUULSKOV

Juulskovstøttens
øvre del.
Tegnet af
S. Abildgaard 1762
(Det kgl. Bibliotek).

efter katolsk skik. Korset stod på gårdspladsen på Juulskov, indtil
generalkrigskommissær Lindegaard ca. 1797 lod det fjerne. Materi
alet skal han have benyttet i stensætningen i en dam ved gårds
pladsen, men senere eftersøgninger har endnu ikke bragt korsets
rester for dagen.
1584 døde Emmike Kaas i Ystad. Som enke boede Hilleborg Lindenov på Juulskov. Hendes formueomstændigheder var ikke helt gode,
og værre blev de, da hun anden gang sad enke. 1586 ægtede hun den
gamle Hans Speil (død 1599), en indvandret tysk adelsmand, der som
3 DSH 7
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Salen (fot. Niels Elswing).

Frederik II’s betroede kammertjener havde erhvervet sig såvel kon
gens som rigsrådets yndest. Omkring 1590 må han have bygget Juulskovs nuværende hovedfløj, om end sagnet fortæller, at »tre Jomfruer
Speil« lod den opføre. Hans Speil havde netop tre døtre — ganske
vist af sit første ægteskab med Karen Ahlefeldt (død 1582); måske
har de boet på den nyopførte gård. Juulskov fulgte ikke slægten Speil,
men kom, senest da fru Hilleborg døde barnløs 1602, tilbage til Lindenoverne, hvem enken havde skyldt store beløb. Hendes brodersøn,
Hans Johansen Lindenov »den Rige« til Gavnø (død 1642), ejer af 12
herregårde med 8.726 tdr. htk., fik Juulskov, som 1638 ansattes til
43% td. htk. Datteren Helvig Lindenov (død 1646), bragte Juulskov
(og Hindemae) til sin mand, rigsråd Sivert Urne til Raarup, og den
blev nu forpagtet bort. Urne, der var amtmand over Dragsholm amt,
var mellem dem, der havde modsat sig vornedskabets afskaffelse, og
han besad betydelig politisk indflydelse, som han forstod at bevare
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den korte tid, han levede efter enevældens indførelse. Han døde 1661
som gehejmeråd og ridder af elefanten.
Først med året 1660 får vi nærmere oplysninger om fæstegodset.
Urne ejede da ca. 50 fynske fæstegårde, hvoraf vistnok kun halvdelen
lå under Juulskov. Jordebogen viser, i hvor høj grad svenskekrigen
havde hærget egnen, især Vindinge herred, hvor størsteparten af god
set lå. Af de ca. 50 gårde var 22 øde eller afbrudte; i 11 gårde var
fæsteren død, og de øvrige var delvis utilsåede.
Juulskovs følgende ejer, Knud Sivertsen Urne, der som officer
havde deltaget i udfaldene fra København 1658, greb kraftigt og med
held styret på sin fædrenegård, og trods tidernes ugunst synes han hur
tigt at have bragt godset på fode. Han ansatte 1661 sit hartkorn til godt
237 tdr., hvoraf hovedgården med skov til 70 svins olden androg 43
og den lille Juulskov mølle — en vandmølle, hvis plads endnu kan
spores i haven — 2 tdr. Fæstegodset lå overvejende i Vindinge herred
og talte ca. 26 gårde, hvoraf 15 lå i Refs Vindinge, men kun 2 i Kullerup, samt 3 huse. Ved mageskifter søgte Urne at samle gods omkring
sine gårde, hvortil også Rønningesøgaard hørte. Han stiftede et ho
spital i Refs Vindinge og døde som etatsråd 1705. En broder, Sivert
Urne til Billeshave (død 1712), arvede Juulskov og efterfulgtes af sine
sønner, af hvilke etatsråd Knud Urne 1726 skødede gård og gods samt
Refs Vindinge kirke til kancelliforvalter, justitsråd Frederik Sechmann
(død 1750). Der hørte dengang godt 287 tdr. htk. under Juulskov:
hovedgården 31, fæstegodset 212, 3 vandmøller 12 og Refs Vindinge
kirketiende 30 tdr.
1744 skiftede Juulskov atter ejer, og køberen var kancelliassessor
Johan Kaliager (død 1751), hvis korte ejertid just ikke var til gårdens
gavn. Han fik ord for at have forhugget skovene og vanrøgtet godset.
1760 solgte hans enke, Dorthea Egløf, Juulskov for 34.000 rdl. til Fre
derik Bagger, den mand, hvis navn huskes frem for alle andre i går
dens lange ejerrække.
Frederik Bagger var en usædvanlig skikkelse og dog et ægte barn
af sin tid. Han var født 1710 på den fynske selvejergård Risinge.
Faderen, en præstesøn, døde tidligt, og hjemmets kår var små. 1730
blev han dog dimitteret fra Odense latinskole og fik ansættelse som
huslærer i Hågerup præstegård. Ved siden af teologiske studier drev
3*
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han lægevidenskabelige, og hans gode anlæg vakte opmærksomhed på
Brahetrolleborg. Her forstod Bagger at gøre sig uundværlig som råd
giver, læge og prædikant, og han blev antaget som grev Reventlows
betroede hushovmester efter at have taget juridisk eksamen under et
ophold i København. Senere blev han tillige baroniets birkedommer
og forpagter af Brændegaard. Trods sine mange hverv havde Bagger
drevet handel, bl. a. med ostindiske varer, og han var blevet en vel
stående mand.
Fr. Bagger overtog Juulskov 1761 som en vanrøgtet gård. 18 år
efter afhændede han den som en mønstergård efter datidens forhold.
Han forbedrede gårdens bygninger, skovene kom under forstmæssig
drift og udvidedes, hovmarkerne ryddedes for sten og træer, og de
mange sumpe fyldtes med jord fra afgravede banker, medens driften
undergik mange forbedringer. Kullerup kirke blev erhvervet, og god
set, som før lå spredt i 9 sogne, samledes i Kullerup og Refs Vindinge
byer og forøgedes fra 216 til 304 tdr. htk. samtidig med, at fæstegår
denes størrelse blev normeret. Bagger greb ledelsen af de to lands
byers anliggender — skrev således en bylov for Refs Vindinge — og
hans gavnende indflydelse strakte sig til fæsternes liv inden døre. Selv
fortæller han, hvorledes han ved nattetid uset sneg sig til gårdenes
oplyste vinduer for dagen derpå at påtale bøndernes svir og kortspil.
Fra disse natlige vandringer stammede vistnok den gamle overtro, der
har holdt sig til sen tid, at Juulskovs ejere »gik dobbelt«.
Bagger erhvervede inden sin død 1791 medaillen pro meritis og
Landhusholdningsselskabets store guldmedalje, og han avancerede til
etatsråd. Af samtiden kaldtes han »den Vindskibelige«. I Kullerup
stiftedes Baggers hospital, i Nyborg Baggers stiftelse.
1789 skødede Frederik Bagger Juulskov til sin universalarving, vicelandsdommer, justitsråd Laurids Lindegaard, hvis hustru, Frederikke
Dorothea Ebbesen, var etatsrådens slægtning. Lindegaard, selv en
godsejersøn fra det nærliggende Hellerup, døde 1796 og efterlod
gården til sin søn, generalkrigskommissær Eskild Lindegaard (død
1811). Bagger havde frygtet, at den ejendom, han med flid havde sam
let, engang skulle falde i en spreders hænder. »Hold nu istand, du
Eftermand, og lad det ej fordærve« manede han på en forlængst for
svundet indskrifttavle. Hans frygt var begrundet. Generalkrigskommis-
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Riddersalen ca. 1940 (fot. Th. Andresen).

særen, der ombyggede hovedbygningen og skabte de smukke interiører
i nyklassisk stil, førte et overdådigt liv, og eftertiden omtalte ham som
»den gale Lindegaard«. 1803 solgte han Juulskov til grev Adam Fr.
Trampe, som erhvervede tilladelse til at udstykke godset, men allerede
det følgende år skødede gården til kancelliråd Søren Hillerup til Bram
strup (død 1829), en af datidens mest berygtede »godsslagtere«, hvis
virksomhed mangen herregård fik at føle. Juulskov gods var 200 tdr.
htk. fattigere, da det 1805 købtes af forpagter Niels Henrik Haugsted
(død 1823). Først 1811 standsede udstykningen. Ore Skov og Refs
Vindinge kirke var da frasolgt, og der var kun 13 tdr. htk. gods til rest.
Juulskovs køber 1811, Hans Peder Langkilde, var en fremragende
landmand, hvis reformer fandt rosende omtale i datidens landøkono
miske skrifter. Han ejede også Vejlegaard, var stænderdeputeret og
døde 1852. Enken, Bodil født Egelykke, opførte Juulskovs sidefløj.
Efter hendes død 1863 gik gården i arv til en adoptivsøns søn, cand.
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jur. Hans Peder Egelykke Langkilde, der forlod sin stilling som assi
stent i indenrigsministeriet for selv at overtage gårdens drift. Gennem
de 55 år, etatsråd H. P. E. Langkilde ejede Juulskov vandt han almin
delig agtelse som godsejer og som indehaver af mange tillidshverv.
1918 solgte han gården til grev Hans Benedict Ahlefeldt-Laur vig,
Hjortholm, som foretog den omfattende og forstående restaurering
af hovedbygningen og forskønnede haven ved nye anlæg. 1926 blev
Juulskov købt af godsejer Julius Valdemar Noël, efter hvis død 1947
gården ejes af hans to døtre, fruerne Gerda Clemmensen og Birgit
Bodil Willadsen. Juulskovs tilliggende er 252 tdr. Id. ager, 17 tdr. Id.
eng samt 82 tdr. Id. have og skov.
KAI ULDALL

EJERE
1365 Niels Madsen
1472 Morten Skinkel (Tinhuus)
Hans Johansen Lindenov
1586 Hans Speil

BYGNINGER

ca. 1590 Hovedfløj i to stokværk
med tårn opført ved
Dominicus Baetiaz

1602 Hans Johansen Lindenov
1642 Sivert Urne
To bindingsværksfløje i to
stokværk tilføjet

1726
1744
1760
1789

Frederik Sechmann
Johan Kailager
Frederik Bagger
Laurids Lindegaard

1803- 11 Forskellige ejere
1811 H. P. Langkilde
1852 Bodil Langkilde
1918 H. B. Ahlefeldt-Laurvig
1926 J. V. Noël
1947 Gerda Clemmensen og
Birgit B. Willadsen

1797 Sidefløjene ombygget og
restaurering

1862 Sidefløjene brændt og mindre
opført
1899 Avlsgården brændt
1919 Restaurering

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

Juelsberg
Avnslev sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Dybt i bunden af den åbne fjord, som Storebælt skærer ind i den fyn
ske østkyst, rejstes i Valdemarstiden en borg til landets forsvar og
værn mod de vendiske sørøvere; Nyborg, som den kaldtes efter tra
ditionen, til forskel fra et ældre anlæg, der lå ved Vindinge Ås udløb,
og som muligvis var blevet ødelagt, rejstes på den bakke, hvor nu
kommandantgården og byens torv har plads, og som dengang har
været helt omflydt af vand. I læ af borgens faste mure groede ganske
naturligt efterhånden en lille købstad frem, som i middelalderens
senere århundreder ikke var så helt uden betydning, da dens beliggen
hed midt i riget bevirkede, at den valgtes til mødested for rigsforsam
lingerne, de såkaldte Danehoffer. Borgen havde i tidens løb mistet
noget af sin betydning, og da slot og by efter Grevefejdens ødelæg
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gelser genopførtes, blev der udenom anlagt anselige fæstningsværker
som hovedstøttepunkt for hele øens forsvar, og dette anlæg var natur
ligvis af indgribende betydning for byens hele liv, fordi det til dels
opslugte og i ethvert tilfælde vanskeliggjorde benyttelsen af byens
markjorder, som i de tider altid var en livsbetingelse for de danske
købstæder, så meget mere som en del af de omliggende jorder hørte
til slottets ladegård, hvorved i forvejen udvidelsesmulighederne var
stærkt begrænsede, og den kongelige lensmand, der residerede her,
strengt vågede over kronens og navnlig sin egen ret. Svenskekrigens
barbariske ødelæggelser gik som bekendt særlig hårdt ud over Nyborg
og dens omegn; fjenden huserede frygteligt, det afgørende slag ud
kæmpedes på ladegårdens jorder, slottet blev næsten lagt i grus, og da
den snart efter påfølgende statsforandring medførte lenenes ophævelse,
besluttedes det at bortsælge ladegårdens gods, som man jo i det hele
taget i disse år solgte ud af kronens gods i så stor udstrækning, som
det var muligt at finde købere, for derved at søge at bringe en smule
orden i den af krigen ganske forstyrrede økonomi. Skønt Nyborg
Ladegaards gods var meget ødelagt af krigen, var det alligevel af stor
betydning for byens udvikling at få rådighed over sit opland, og da
det i 1671 bestemtes, at jorderne skulle bortsælges, gik ordren også ud
på, at de først skulle tilbydes byen.
Da optræder imidlertid en mand, som skulle gribe ind i denne sag
på en højst mærkelig og skæbnesvanger måde. Claus Rasch var født i
Angel, men kom som ungt menneske til København, hvor han gjorde
tjeneste som underofficer under belejringen og kom i berøring med
Christopher Gabel, hos hvem han blev sekretær. Da lenene ophæve
des, og der indførtes en anden ordning af oppebørselen af de konge
lige skatter, opnåede han at blive den første amtsforvalter for Nyborg
og Tranekær amter, og da han ved overtagelsen af dette embede bo
satte sig som borger i Nyborg, kom han snart ind i byens magistrat,
og 1664 blev han udnævnt til præsident og således som fornemste
øvrighedsperson stillet i spidsen for byens hele styrelse. Samtidig gif
tede han sig med en gammel velhavende præsteenke, hvorved han lagde
grunden til sit jordegods, og hans hele følgende virksomhed havde
unægtelig — hvad godt han end samtidig udrettede — som hovedfor
mål berigelse, uden hensyn til om det skete på andres bekostning,
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eller han derved kom i konflikt med sine naturlige pligter som borger
og embedsmand.
I 1669 købte Claus Rasch af kronen en bondegård i Nyborg land
sogn, kaldet Bavnegaarden, som var ansat til omtrent 12 tdr. htk. og
lå på det nuværende Juelsbergs plads; Raschenberg kaldte han sin
nye ejendom, og om den som midtpunkt gjaldt det nu om at samle
så meget gods som muligt, hvorfor han også med sit snu og skarpe
blik så, at der var de bedste udsigter. Da nu regeringens tilbud kom
til byen om at købe ladegårdens jorder, skyndte Rasch sig at melde
sig som køber på hele magistratens vegne, og ved skøde af 2. april
1672 erhvervedes en del af slotsjorderne, som takseredes til 56 tdr.
htk. Det kom imidlertid snart for dagen, at det ikke var Raschs
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hensigt, at Nyborg købstad, hvis vel og vækst han var sat til at
fremme og værne, skulle høste nytten af dette godskøb; selv sørgede
han for hurtigt at præstere alt det gods, som kronen skulle have igen
i mageskifte, og som bestod i en del strøgods, han i tidens løb havde
samlet rundt omkring på Fyn, og da de øvrige magistratsmedlemmer,
som han havde ventet, ikke var i stand til at betale nogen del af god
set, måtte de efter et par års forløb give Rasch skøde på det hele,
og han skyndte sig, åbenbart i følelsen af, at hans handlemåde ikke
var helt som den skulle være, at andrage om kgl. stadfæstelse på
denne handel, hvad også bevilgedes, skønt det ses, at Griffenfeld ikke
var uden betænkeligheder ved at sætte sit navn under et sådant doku
ment. At den hele transaktion var mildest talt noget mislig, kan ikke
heller omtvistes; at Rasch betalte, hvad jorderne var værd, er sikkert
nok, og staten led således ikke noget tab og kunne efter den tids op
fattelse være temmelig ligeglad med, hvem der fik jorderne, blot
de blev tilstrækkeligt og prompte betalt; men hensigten havde jo
dog været, at de skulle komme i den forarmede bys besiddelse, som
hårdt kunne trænge til at høste nytte af dem, hvilket også meget
vel havde været muligt, da den både besad noget strøgods, som den
kunne have udlagt til gengæld, og trods fattigdommen öfter krigen
også ville have været i stand til at præstere de penge, der yderligere
skulle til.
Ved et andet mageskifte med kronen erhvervede Claus Rasch om
trent samtidig tolv gårde i Hjulby i Nyborg landsogn, tilsammen
skyldsat for noget over 60 tdr. htk., og nogle gårde i Rejstrup, Korkendrup og Skalkendrup i Avnslev sogn på noget over 100 tdr. htk.,
og i de nærmest følgende år fortsatte han med mindre køb og mage
skifter, hvorved han erhvervede gods i Bovense, Ullerslev, Flødstrup
og Søllinge sogne, således at han i det hele besad omtrent 220 tdr.
htk. bøndergods, altså rigeligt det, som efter den bekendte forordning
af 1682 udkrævedes for at opnå hovedgårdsfrihed. Herpå fik Rasch
da også i 1690 den fornødne kgl. stadfæstelse, og Raschenberg var
således i løbet af få år forvandlet fra en almindelig bondegård til en
ret anselig hovedgård, hvis tilliggende han forøvrigt også i de føl
gende år stadig forøgede.
Claus Rasch var nu rigtignok gået langt videre og havde søgt at
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tilegne sig og inddrage under sit gods en hel del marker og løkker,
som uomtvistelig tilhørte byen ; men her var hans overgreb for hånd
gribeligt, og efter en langvarig proces, som gik ham imod, måtte han
atter give disse jorder tilbage. Det gods derimod, som han havde be
talt, og som han var kommen i besiddelse af lige så meget ved sine
medborgeres ligegyldighed som ved egen underfundighed, kunne in
gen fravriste ham, og havde hans fremgangsmåde været ret lidet fin
og præget af en lovlig stor egennytte, så forstod han i ethvert tilfælde
at forvalte det, han havde erhvervet, og gøre det frugtbringende. Han
bragte i løbet af overraskende få år det øde og opbrændte gods på
fode igen, opbyggede gårdene, skaffede gode besætninger til dem
og anlagde haver med alle slags frugttræer; hans fæstere kom til at
sidde i gode kår og blev til dels endog velhavende. Også for sin nye
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Juelsberg 1860. Efter Richardt og Secher.

hovedgård drog han virksom omsorg; i stedet for de, formodentlig
små og sagtens også ødelagte bygninger, der havde udgjort den for
dums bondegård, rejstes nye og mere anselige, hvorom vi dog, da de
jo senere atter er forsvundne, ikke ved nogen nærmere besked, men
blot, at de var opført i bindingsværk.
I 1682 blev Claus Rasch udnævnt til politimester i København,
hvor han også blev borgmester, udfoldede en betydningsfuld virk
somhed og lagde megen dygtighed for dagen, ligesom han på mange
måder havde bidraget til at ophjælpe Nyborg efter krigen og ville
have haft en smuk plads i denne købstads historie, om ikke hans
pengegriskhed havde været stærkere end hans pligtfølelse. Også efter
overflytningen til hovedstaden vedblev han med stor iver og inter
esse at sørge for styrelsen og udviklingen af sit fynske gods, der ved
hans død 1705 gik i arv til hans enke. Efter at hans første, tyve år
ældre hustru Elisabeth Andersdatter Scheffer var død, giftede han sig
påny med en rig købmandsenke Anne Margrethe Lorentsdatter, der
også bragte hans liggendefæ en kærkommen forøgelse. Et par usæd
vanlig smukke alterstager i Avnslev kirke minder endnu om Rasch
og hans anden hustru.
Efter nogle års enkestand indgik fruen på Raschenberg nyt ægte
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skab med kaptajn Erik Flemming Ulfeldt; men efter ganske kort tids
forløb døde hun selv, hvorefter han indgik nyt ægteskab med Helvig
Elisabeth Sigvardsdatter Urne. Kaptajn Ulfeldt, der formodentlig mere
giftede sig med godset end med konen, var imidlertid i enhver hen
seende en uduelig person og en ødeland, der hurtigt satte Claus
Raschs rigdomme overstyr. Ved de store auktioner over det fynske
ryttergods i 1718 købte han over 200 tdr. htk.; men da han var ude
af stand til at tilvejebringe pengene, da betalingsdagen kom, måtte
det overtages af en anden; 1723 gik han fuldstændig fallit og måtte
gøre sig usynlig på grund af gæld, hvorefter Raschenberg blev solgt
ved auktion.
Køberen var gehejmeråd Hans Adolph von Ahlefeldt. Det var den
samme mand, som havde overtaget det ryttergods, kaptajn Ulfeldt
ikke kunne betale, og selv købte han ligeledes af ryttergodset noget
over 300 tdr. htk., således at det i det hele blev over 550 tdr., hvor
med Raschenbergs bøndergods nu forøgedes; dog blev mindre dele
deraf i den følgende tid atter bortsolgt. Også Sprogø, der var skyld
sat for omtrent 4 tdr. htk., havde Ahlefeldt i forvejen købt, og den
kom i omtrent hundrede år til at høre under Raschenberg, men ved
blev som tidligere, da den var i kronens eje, at tjene som station for
de rejsende over Bæltet. Hans Adolph Ahlefeldt var, mere ifølge sin
stand end på grund af nogen slags dygtighed, ret tidlig blevet både
kammerherre og hvid ridder og endte som gehejmekonferensråd; han
var gift med Dorothea Krag, som først havde været gift med baron
Jens Juel og siden med Christian V’s søn Christian Gyldenløve, og
om hvem det fortælles, at hun, da Frederik IV ytrede sin forargelse
over, at hun efter at have været fyrstelig gift kunne ægte en alminde
lig adelsmand, skal have svaret med en allusion til våbenskjoldene,
at hun foretrak en levende hund for en død løve. Både Ahlefeldt og
hans hustru var uhyre ødsle og levede meget stærkt over evne, så
ledes at han ved sin død efterlod sig en kolossal gæld.
Da var han imidlertid forlængst gået ud af Raschenbergs historie.
Allerede 1728 solgte han gården til Christian von der Maase til
Clausholm, en søn af den bekendte tyske hofpræst Masius, der ved
giftermål og for det jordiske guld, han ellers sankede, blev godsejer,
således at hans børn kunne blive ophøjet i adelsstanden. Christian

45

SVENDBORG AMT

von der Maase forøgede Raschenbergs gods med et par bøndergårde,
men har ellers ingen betydning i gårdens historie; der er fra hans
ejertid kun den begivenhed at antegne, at sognegrænsen i 1742 æn
dredes således, at hovedgården nu kom til at ligge i Avnslev og ikke
som hidtil i Nyborg sogn.
1744 blev gården solgt til kancelliråd Jens Dreyer i Odense, som
yderligere forøgede bøndergodset. Den gik ved hans død i arv til
hans enke Anna Elisabeth Hamann, som stadig boede på gården og
gjorde sig fortjent af sognets fattige ved stiftelsen af et hospital, hvis
ejendommelige gamle bygninger endnu står ved kirken.
Da hun døde uden livsarvinger, blev der holdt auktion over det
anselige gods, der nu foruden hovedgården omfattede de fire kirker,
Avnslev, Bovense, Flødstrup og Ullerslev, og lidt over 700 tdr. htk.
bøndergods. Gården købtes af et konsortium, bestående af amtsfor
valteren i Nyborg, justitsråd Peder Saxesen, forvalteren på Glorup,
kammerråd Hans Jensen Bredahl og toldinspektøren i Nyborg, kam
merråd Jens Thaulow Svitzer. Hvad hensigten har været med disse
herrers køb er ikke klart; naturligvis spekulation, men den slagtning
af godset, som man skulle tro ville være blevet resultatet, blev der
dog heldigvis dengang ikke noget af, kun lidt over 100 tdr. htk. af
bøndergodset gik tabt for Raschenberg, da de, naturligvis med god
fortjeneste, efter kun to års forløb atter solgte gården, som endelig
derved kom på faste hænder hos en af vore gamle adelsslægter.
Gregers Christian Juel var søn af ceremonimester, gehejmeråd
Peder Juel til Hverringe. Han var uddannet i Tyske Kancelli og blev
siden Schack Rathlous efterfølger som udsending i Stockholm, hvor
fra han dog tilbagekaldtes af Struensee, da han var udpræget aristo
krat og tilhænger af Bernstorff; han havde iøvrigt følt sig lidet tiltalt
af stillingen, da det indviklede og vidtgående intrigespil, den med
førte, ikke stemte med hans karakter. Da Struensee var styrtet, ind
trådte Juel atter i statstjenesten, som første deputeret i rentekammeret
og deputeret i finanskollegiet, og kom også til at beklæde flere andre
poster i centraladministrationen. Han nød stor anseelse for sin dyg
tighed, var meget arbejdsom, men tillige meget myndig og en udpræ
get modstander af landboreformerne, der ikke nød synderlig frem
gang i den tid, han havde indflydelse. Han blev i disse år dekoreret
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med det hvide bånd og ophøjedes til gehejmeråd, men allerede 1776
gik han bort, kun 38 år gammel. Året før købet af Raschenberg var
han blevet gift med Amalie Christiane Råben, som var enke efter
hans slægtning, stiftamtmand på Fyn, gehejmeråd Carl Juel til Tå
singe, og denne kloge og virksomme dame styrede siden i sin mange
årige anden enkestand godset med stor dygtighed. Så længe manden
levede, har parret antagelig på grund af hans embedsstilling kun lej
lighedsvis haft ophold på den fynske gård; men som enke boede
gehejmerådinden her stadig, og det er da let forståeligt, at Claus
Raschs bindingsværksbygninger ikke har forekommet standsmæssige
nok og lidet svarende til det store gods, som af samtiden regnedes
for et af de bedste og anseligste på Fyn. Af den gamle bygning, som
den stod til nedrivningen, findes på gården et morsomt billede, der
dog mere giver et almindeligt indtryk af beliggenheden i omgivelserne
end egentlig oplysning om karakter og enkeltheder; med fantasiens
digteriske frihed er de fire til gården hørende kirker anbragt i bille
dets baggrund. Gehejmeråd Juel påbegyndte opførelsen af en ny
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Havestue med familieportrætter malet af Jens Juel (fot. Th. Andresen, ca. 1940).

meget fornem og herskabelig hovedbygning i to etager i tidens stil,
vel ikke væsentlig forskellig fra andre herregårdsbygninger fra denne
periode, men med meget smukke og festlige rum. G. D. Tschierscke
vides at have fungeret som arkitekt på Juelsberg i de første byggeår,
men efter Gregers Juels død har G. E. Rosenberg stået for interi
ørernes indretning, og muligvis er han forfatter af hele bygningspr ojektet. Usædvanligt er det indre; få danske herregårde rummer så
stilfulde interiører fra 18. århundredes sidste halvdel og så mange
fine enkeltheder ; særlig fortjener at fremhæves den prægtige havesal
med det smukke stukloft og G. M. Fuchs’ henrivende og yndefulde
billeder over kaminerne, af hvilke det ene forestiller glæden, det andet
symboliserer sorgen, men der findes iøvrigt en hel række værelser
med forskellige gamle møbler, såvel i Louis-Quinze som i LouisSeize-stil, og adskillige meget smukke portrætter pryder væggene,
hvoriblandt billederne af gehejmeråd Gregers Juel og hans hustru,
som er Juelsbergs skabere, indtager den første plads. Først i 1786 er
interiørarbejderne afsluttet.
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For gårdens drift og godsets udvikling drog ejerinden også virksom
omsorg. Hovedgårdens marker blev udskilt fra bøndernes og inddelt
i tolv kobler; åen, som løb derigennem blev nu stadig oprenset, og
flere moser udgravedes og forvandledes derved til enge, som gav en
god høhøst. Udskiftningen af det store og anselige bøndergods, der
omfattede ikke mindre end 83 gårde og 61 huse, var et stort, vidt
løftigt og bekosteligt arbejde; det gennemførtes til at begynde med
blot byvis, således at Raschenbergs bønder udskiltes fra alt fremmed
fællesskab, og hver by fik sine egne marker; men der blev derefter
også med kraft taget fat på den indbyrdes udskiftning, som i alt
væsentligt gennemførtes i gehejmerådindens tid.
Det var da kun naturligt, at den dygtige og energiske dame øn
skede at sørge for, at det smukke gods kom til at gå samlet og udelt
i arv i hendes slægt. Hun opnåede bevilling til at disponere derover,
som hun ønskede, og i 1797 fik hun oprettet stamhuset Juelsberg, der
skulle tilfalde hendes søn af første ægteskab med gehejmekonferensråd Carl Juel til Tåsinge, Knud Frederik Juel, og hvis hans linie
skulle uddø, overgå til hendes søn med Gregers Christian Juel, altså
til linien på Hverringe; men i tilfælde af, at der da i Hverringe-linien
var flere sønner, skulle Juelsberg tilfalde en yngre søn efter nærmere
bestemmelse. Stamhuset bestod foruden af hovedgården, der nu
også kaldtes Juelsberg, af
tdr. uprivilegeret htk., der blev drevet
under hovedgården, de fire kirker med 196 tdr. htk. og omtrent 585
tdr. bøndergods. En af arvingerne, nemlig grev Christian Alexander
Petersdorff, der var gift med datteren Berthe Cathrine Juel, forsøgte
at nedlægge indsigelse mod den trufne ordning, men opnåede ikke at
få den omstødt.
1803 døde gehejmerådinden og blev bisat på sit kære gods, i Avnslev
kirke, hvor hun og hendes sidste mand hviler i to marmorkister i
tårnrummet, som ved en smuk, smedet jerndør er adskilt fra kirken.
Stamhuset tilfaldt Knud Frederik Juel, som var en mand på 37 år
og allerede i længere tid havde bistået sin moder i hendes arbejde.
Han blev i krigsårene uden at have fået nogen militær uddannelse
udnævnt til major i nordre sjællandske landeværnsregiment, var til
lige juridisk kandidat og havde gjort tjeneste i diplomatiet. For sit
gods arbejdede han med iver og havde i det hele stor interesse
4 DSH 7
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for landøkonomiske spørgsmål, som han lagde for dagen i flere her
hen hørende skrifter, som han udgav. Krigsårene, der skabte en kort
økonomisk guldalder for landbruget, havde for Juelsberg den prak
tiske følge, at Sprogø udskiltes af stamhuset; øen havde altid på
grund af sin anvendelse som poststation været en besiddelse af tvivl
som værdi og blev det naturligvis endnu mere i de år, da de engelske
sørøvere stadig færdedes i vore farvande; i tidens løb var bygnin
gerne, som benyttedes af posten og de rejsende, blevet udvidet, og
1807 var der blevet opstillet et lampefyr. Det var da en naturlig følge
af udviklingen, at øen solgtes til postvæsenet, og i 1814 blev den så
ledes atter statsejendom.
I sine senere år opholdt Juel sig ikke meget på sin gård. Han led
sagede tronfølgeren, den senere Christian VIII, på en del af hans
store udenlandsrejser i begyndelsen af tyverne, og var derefter i en
længere årrække gesandt i Paris i Restaurationens og Julikongedøm
mets dage, indtil han i sit halvfjerdsindstyvende år, hædret af kongen
med generalløjtnants karakter, trak sig tilbage for at nyde sin alder
doms otium i ro. Han var gift med komtesse Frederikke Christiane
Knuth, en datter af grev Johan Henrik Knuth til Gyldensteen og
Knuthenborg; efter mandens død 1847 boede hun mest i København
og var knyttet til arveprinsesse Caroline.
Da ægteskabet var barnløst, gik stamhuset over til Juels yngre
halvbroder, Hans Rudolf Juel til Hverringe, der efter en brand gen
opførte ladegården; han døde 1857, hvorefter begge stamhusene til
faldt hans eneste søn Hans Juel, medens de ved dennes død påny
skiltes, idet Juelsberg da gik i arv til hans yngre søn, Knud Frederik
Juel, der levede sin meste tid her på sin gård tilbagetrukket og en
som, men med kærlighed og pietet vågende over slægtens minder;
med fin og levende sans for skønheden i kunsten samlede han også
både malerier og værdifulde gamle ting, hvormed han forøgede Juelsbergs stilfulde indbo. Han lod endvidere foretage en omhyggelig
restauration af hovedbygningen. Han levede stedse ugift, og da han
ved sin død 1908 ikke efterlod sig nogen livsarving, forenedes Juels
berg atter med Hverringe, idet stamhuset tilfaldt brodersønnen Hans
Rudolf Juel til Hverringe; femten år senere skiltes de to gårde påny;
ved kammerherre Rudolf Juels død i 1923 arvede den ældste søn
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Niels R. Juel Hverringe, medens Juelsberg overtoges af den næst
ældste søn landbrugskandidat, kammerherre, hofjægermester Gregers
luel (født 1896). To år senere overgik stamhuset Juelsberg i henhold
til lensloven til fri ejendom for besidderen; ved den lejlighed blev
der afgivet til staten ca. 170 tdr. Id. af gården Gersdorffslund (Århus
amt) og ca. 90 tdr. Id. af Juelsberg; det sidstnævnte areal blev af
staten overdraget til Nyborg købstad. Til gengæld har hofjægermester
Gregers luel, der er landbrugskandidat og selv driver gården, købt
42 tdr. Id. fra Lindholm ved et mageskifte i 1942.
I matriklen 1844 var stamhuset Juelsbergs tilliggende ansat til noget
over 800 tdr. htk. I den følgende tid op til lensafløsningen blev stør
stedelen af bøndergodset solgt og tienderne afløst, således at hoved
gården med afbyggergården Borgeskov kom til at udgøre godsets
væsentligste substans. Ved overgangen til fri ejendom var stamhuset
ansat til 206 tdr. htk., jordarealet var da ca. 1.000 tdr. Id., skovarealet
ca. 330 tdr. Id. Nu er Juelsbergs tilliggende 550 tdr. Id. ager og eng
for hovedgårdens vedkommende, 850 tdr. Id. for hele godset, hvortil
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kommer 400 tdr. Id. skov og 260 tdr. Id. bøndergods. Claus Rasch
havde udelukkende praktiske formål for øje, da han købte Bavnegaarden, men lykken ledede hans hånd også i andre henseender, end
han selv havde i tanke; fra Juelsbergs havetrappe har man et præg
tigt udsyn over parkens grønne plæner, hegnet af mægtige alleer og
med Bæltets blånende stribe som baggrund.
WILLIAM NORVIN

EJERE

Krongods
1669 Qaus Rasch
1709 E. F. Ulfeldt
1723 Hans A. v. Ahlefeldt
1728 Chr. v. d. Maase
1744-71 Forskellige ejere
1771 Gregers Chr. Juel

1847 H. R. Juel
1875 K.Fr.Juel

BYGNINGER

Hovedbygning i bindingsværk
Kaldt Raschenberg

1771 -86 Hovedbygning og to side
fløje i to stokværk opført ved
G. D. Tschierscke (?) og
G. E. Rosenberg
1797 Kaldt Juelsberg
Ladegård genopført efter brand

1888 Avlsgården genopført efter
brand
1897 Hovedbygning restaureret
1923 Gregers luel

Vestfløjen set fra gårdspladsen (fot. Kronvang)

Skovsbo
Rynkeby sogn, Bjerge herred, Odense amt
I nærheden af Kerteminde-Svendborgvejen, lidt inde mod vest på
vejen til Rynkeby ligger det sagnomspundne Skovsbo i et terræn med
småskove, småsøer og mosestrækninger. Gården er gammel, hvor
gammel ved ingen, dens ældste historie er skjult for os. Omkring
midten af 14. århundrede dukker den frem af mørket og ejedes da af
den fynske adelsslægt Bild. Ejeren var Tue Nielsen, der nævnes alt i
1369. Skovsbo gik derefter over til sønnen ridderen Niels Tuesen, der
faldt i 1410 i slaget på Sollerup mark i Slesvig. Hans enke Tove
Andersdatter (Hvide) døde 1452 og efterlod sig to døtre. Den ældste
Johanne, der fik Skovsbo, blev gift med Peder Lykke af Stadsgaard,
og hermed kom gården til denne jyske adelsslægt, som folket gav til
navnet »de kostelige Lykker«. 1461 var Johanne Nielsdatter (Bild)
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enke, og solgte gods i Ullerslev til Eggert Frille, der året efter skødede
hende et enemærke ved Skovsbo; hun levede endnu i begyndelsen af
1464. Gården gik over til sønnen Niels Lykke, der nævnes 1458.
Medens Niels Lykke synes at have været en ganske jævn landadels
mand, var sønnen Joachim en mand, der forstod at komme frem.
Foruden Skovsbo ejede Joachim Lykke også et par jyske gårde. At
han blev lensmand på de biskoppelige borge Silkeborg og Østrup kan
han åbenbart takke sin morbroder Århusbispen for. Omkring 1510
giftede han sig for anden gang med Maren Pedersdatter Bille, en for
bindelse, der var meget indbringende for Joachim Lykke, da Bille
slægten var dominerende i 16. århundredes første halvdel. Et par
jyske len og rigsrådsstillingen tilfaldt nu hr. Joachim. 1523 sluttede
han sig til de jyske råders opstand mod Christiern II. Under Greve
fejden måtte han lide den tort, at Christian III udstødte ham af rigsrådernes række; 1537 blev han dog taget til nåde igen; han døde
først 1541 og var da meget gammel. — Man har bevaret nogle breve
fra hans hånd fra 1538, hvori han afslører sig som en vranten og på
holdende herre. Hans datter Karen opholdt sig da hos morbroderen
Eske Bille og var trolovet med Erik Krabbe. Og i anledning af det
påtænkte bryllup henvendte svogeren sig til pigens fader og bad ham
sende de nødvendige forstrækninger til indkøb af brudeudstyr. Der
var imidlertid ingen ende på Joachim Lykkes udflugter og undskyld
ninger, han klager over alderdom, sygdom og fattigdom og har slet
ingen penge at undvære. Samtidig anmoder man ham om nogle perler
til udstyret, »og hvad Perler angaar«, skriver den arme mand, »da
haver jeg, saa hjælpe mig Gud! ingen Perler, det jeg ved udaf. En
Perlehue havde Maren — Gud hendes Sjæl have! vel besat med Guld
og Perler, saa skøn som hun kunde finde nogetsteds i dette Land.
Den fik jeg af Fru Hilleborg, og hun lovede mig, at hun skulde skifte
den i 4 Parter, saa at Susanne, Gertrud, Karen og Helvig skulde hver
faa sin Part, saa der skulde intet glippe udi. Hvad de have faaet den
eller ej, det ved jeg ikke. Andre Perler har jeg ikke«. Inde i brevet lå
en seddel, hvori hr. Joachim meddelte, at han havde sendt en fløjls
kjole, bræmmet med hermelin, til Karen. Dette forsøg på at slippe
udenom lykkedes ikke, efter mange breve og trusler fra Billernes
side kom pengene. Hr. Joachim skulle vist selv bruge dem ; thi samme
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år indgik han det tredie ægteskab med Anne, som han selv påstår, der
taltes ilde om. Efter Joachim Lykkes død fik sønnen Peder Lykke
Skovsbo. Han var skibschef under Peder Skram og døde i 1563.
Endnu i 1558 ejede Peder Lykke Skovsbo, men i 1562 solgte han
gården til Eiler Hardenberg, I en fortegnelse over Skovsbos arkiv,
som desværre ikke eksisterer mere, nævnes »Peder Lykkes Skøde til
Ejler Hardenberg dateret den 7de Decbr. 1562«. En ny slægt rykkede
ind på den gamle gård, der for første gang, så vidt vi ved, skiftede
ejer ved salg. Slægten Hardenberg hørte i 16. århundrede til den
danske højadel og var indgiftet i de førende adelsslægter. Den ny
ejer var en fornem mand, landets rigshofmester, og foruden Skovsbo
ejede Eiler Hardenberg Vedtofte i Båg herred og i Jylland Mattrup.
Megen fornøjelse fik han ikke af sin nye ejendom ; thi han døde alle
rede i 1565, og Skovsbo arvedes da af sønnen Erik Hardenberg.
Erik Hardenberg er Skovsbos mest kendte ejer og skaberen af den
nuværende gård. Han var født 1534 på Dragsholm, hvor faderen da var
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lensmand. Eiler Hardenberg sørgede for, at sønnen fik en omhyggelig
opdragelse. Efter at have gået i skole i Vejle, Malmø og Visby afslut
tede Erik Hardenberg sin skolegang i Danzig, hvor han skulle tilegne
sig det tyske sprog. Inden han påbegyndte studierne i København,
sendtes han til gymnasiet i Wehningen, der lå ved den polske grænse.
Senere studerede han i Wittenberg, hvor han for livet prægedes af
opholdet i huset hos Philipp Melanchton. Efter studieophold i Stras
bourg og Paris vendte han hjem og blev hofjunker hos prins Frederik.
Han drog senere med prinsen til Tyskland, hvor han under greven af
Schwarzburg deltog i et tog mod Frankrig, derpå vendte han hjem
og nåede at være med i toget til Ditmarsken 1559. I juli 1561 stod
hans bryllup i Odense med den 20årige Anne Eilersdatter Rønnow,
en datter af Eiler Rønnow til Hvidkilde og Faarevejle. Da Syvårs
krigen kom, deltog han i denne, og for sine lån til kronen fik han i
1572 Hagenskov i pant og beholdt det til sin død. 1588 føjede han
hertil Eskebjerg len, og 1581 var han blevet medlem af rigsrådet. Erik
Hardenberg var en rig mand, sikkert en af landets rigeste. Som arv
fra faderen ejede han Mattrup, Vedtofte og Skovsbo, og gennem sin
hustru fik han Faarevejle; endelig arvede han i 1601 Brolykke på
Hindsholm. Hertil kom 3 købstadgårde i Odense, Horsens og Kø
benhavn, foruden pengeformue og indtægterne af lenene. Alene ved
sin godsrigdom var han bestemt til at spille en rolle; men mærkeligt
nok indtog han hele tiden en tilbagetrukken stilling, og da han stod
på en udmærket fod med Frederik II og Christian IV, må årsagen
til denne tilbagetrukkenhed snarere søges i en vis skyhed for al of
fentlig optræden, og dette falder i god tråd med en udtalelse fra ham
i et brev fra 1577, hvori han siger, at det kun var af lydighed mod
faderen, når han havde påtaget sig hoftjenesten. Det var hans højeste
ønske »at blive hjemme og leve paa mine Gaarde og at tilbringe
Tiden med Bøger og Studier«. At han har haft sans for boglig syssel,
tyder flere ting på. Han forfattede en selvbiografi, der er gået tabt,
og den berømte evangeliebog fra Horne, der nu findes i National
museet, har været i hans eje. Megen tid til studier har Erik Harden
berg ikke haft; administrationen af de store jordegodser har sikkert
taget det meste af hans tid og kræfter. Han var en meget dygtig og
energisk godsejer, der på mange måder forbedrede og udvidede sine
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ejendomme. Det er ikke helt tilfældigt, når en af vore ældste private
jordebøger skyldes ham. Det er en fortegnelse over hans jordegods i
1580’erne. Jordebogen findes nu i Odense Katedralskoles bibliotek.
Foruden til godsforbedringer brugte Erik Hardenberg sine indtægter
til byggeri. Alle sine gårde har han enten ladet ombygge eller ny
bygge, og af disse nybygninger er Skovsbo bedst bevaret.
Hvor det oprindelige Skovsbo lå, vides ikke, det lå i alt fald ikke
der, hvor Erik Hardenberg i årene 1572-79 rejste sin gård. Borg
gården bestod af et fritliggende stuehus, 31 m langt og 12 m bredt.
Gavlene lå i syd og nord. Huset lå ud for ladegården. Det blev op
ført af mursten, der var lagt i krydsskifte på en sokkel, beklædt med
huggen kamp. Det bestod af kælder og to stokværk, og midt for vest
siden og ud for pladsen mellem borggården og ladegården rejstes et
ottekantet tårn med spåntækt spir. Ved husets sydøstre hjørne blev
der opført en tårnagtig bygning i samme højde som hovedhuset og
med gavle i øst og vest. I hjørnet mellem huset og denne tilbygning
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blev der bygget et lille firkantet trappetårn, hvis vindeltrappe nu er
forsvundet. Gavlene er vandrette, inddelt ved hjælp af et murstens
bånd, de har volutter, der afsluttes med pinakler. Kælderen på
Skovsbo kan give os et indtryk af den oprindelige renæssanceplan
med to jævnsides liggende stuer i begge gavlender, hvortil der er ad
gang fra stengangen, og bag denne lå et par smågemakker. Gården
bærer intet præg af befæstningsanlæg, og den har heller aldrig været
omgivet af grave. Skovsbo dannede på Erik Hardenbergs og Anne
Rønnows tid rammen om et lykkeligt familieliv og synes at være det
sted, hvor slægten mødtes. I Karen Brahes bibliotek findes nogle
familieoptegnelser, der stammer fra Anne Rønnows hånd, de vidner
i høj grad om det gode forhold, der var mellem slægtningene. Da
biskop Jakob Madsen i april 1592 visiterede Rynkeby kirke var fru
Anne med 2 sønner og 3 døtre samt 2 svigersønner i kirke, og da
Preben Gyldenstierne i 1595 rejste til forhandling med russerne, tog
hans hustru Mette Hardenberg ophold på Skovsbo og fødte her en
datter. Mortensaften 1595 var børn og børnebørn samlet her. Døtrene
Anne, Mette og Kirsten, Preben Gyldenstierne og 7 børnebørn, 4
Gyldenstierner og 3 Braher.
Det var i den lykkelige tid, inden ulykkerne strømmede ind og
satte deres præg på livet på Skovsbo. Erik Hardenberg og fru Anne
synes at have levet lykkeligt sammen; hun vidste »vel at lempe sig
efter hans Sind«, står der i ligprædiken over fru Anne. Deres sidste
år blev triste. Af 9 børn døde de 6 før forældrene, og blandt dem
var de 3 sønner, der døde uden livsarvinger. To døtre blev sindssyge,
»besættelse« kaldte datiden det, og Erik Hardenberg, der delte sin
tids overtro, rejste en trolddomssag i anledning af datteren Annes
sygdom. Når hertil så kom fru Annes tungsindighed og hans egen
svagelighed, er det forståeligt, at begge ægtefæller mere end nogen
sinde under indtryk af ulykkerne, der styrtede ind over dem, søgte
trøst i en inderlig og dyb religiøsitet, der også gav sig udslag i gaver
til kirkerne og de fattige. Sankt Jørgens kirke ved Svendborg fik en
ny altertavle og et par lysestager, Stubberup kirke et tårn, og 1602
indløste Erik Hardenberg Rynkeby kirkeklokke, da kongen havde ud
skrevet en »klokkeskat«. Efter mandens død skænkede fru Anne 200
rdl. til fattige skolebørn i Odense Latinskole, den dag i dag fortæller
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en mindeplade i Odense Katedralskole herom, og om hendes from
hed vidner krucifikset ved landevejen til Skovsbo, som traditionen til
skriver fru Anne. Erik Hardenberg døde 1604 på Skovsbo som den
sidste mand her i landet af slægten og fik våbenet med i graven. Han
begravedes i Rynkeby kirke, men i pinsen 1608 førtes liget til familiebegravelsen i Klovborg kirke i Jylland. Skønt Anne Rønnow da var
syg, fulgte hun mandens lig til Jylland, og da hun kom hjem, lå hun
syg til Mikkelsdag; hun kom da op, men kræfterne slog ikke til, og
1609 døde hun; ligesom sin mand var hun den sidste af sin slægt.
Skovsbo overtoges af datteren Mette Hardenberg. Hun havde holdt
bryllup i Odense i 1589 med Preben Gyldenstierne til Vosborg, og
med ham rykkede den fjerde adelsslægt ind på gården. Slægten er
forlængst uddød her i landet, men Preben Gyldenstiernes sønnesøn
lod sig 1664 introducere på det svenske ridderhus, og hans efterkom
mere lever endnu i Sverige. Preben Gyldenstierne havde foruden
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Skovsbo ejendomme i Jylland, Sjælland og Skåne og var en rig mand.
Han synes at have delt sin svigerfaders overtro; thi ikke blot udgav
han en beskrivelse af en sild, der var fanget i Limfjorden, og på hvil
ken man kunne se skrifttegn, men også en beretning om »Hvorledes
det haver begivet sig med M. H. P. G. S. en dansk Frues Sygdom
Anno 1597«. Efter denne beretning skulle den onde ånd have fulgt
fru Mette i mere end 6 uger og mishandlet hende, så blodet flød.
En nat på Totterupholm kom det hende for, at hun skulle stå op og
gå til Vallø og gå ind i tårnkamret. Hun ville da blive frelst. Dagen
efter gik hun de 3 mil. Undervejs kunne hun se den onde ånd løbe
foran, medens en engel fulgte hende. I kamret disputerede hun
»mundeligen« med den onde ånd. Derefter blev hun rask, men kæp
pen, hun havde haft med sig, lod hun blive i tårnet. Preben Gylden
stierne var en dygtig mand, der blev rigsråd og deltog i mange for
handlinger. Han døde 1616. Fru Mette overlevede ham til 1629, da
hun døde på Eskebjerg.
Sønnen Knud Gyldenstierne fik gården, men da hans børn ikke
kunne holde Skovsbo, trådte farbroderen Henrik Gyldenstierne til,
købte den og sikrede den dermed for slægten. 1640 skrev han sig til
Skovsbo, og samtidig flyttede han fra sine skånske godser og tog op
hold på Fyn, hvor han også erhvervede Elvedgaard. Han var født
1594 på Vosborg og siden 1618 gift med Lisbeth Podebusk. Efter
studieår i Strasbourg og Padova var han blevet hofjunker, og efter sit
giftermål levede han i Skåne som landsdommer og lensmand. Efter
overflytningen til Fyn blev han snart en af øens førende skikkelser,
landkommissarius og medlem af rigsrådet. 1660 var han på rigsdagen
en af adelens ledende mænd, og han vakte stor forbitrelse ved sin
udtalelse om, at »Adelen er født til Frihed, de andre have ingen Fri
hed«. Han synes at have haft litterære interesser og udgav »Jesus
Syrach i danske Rim«. Sin godgørenhed viste han ved at give penge
til den nye danske skole i Nyborg og ved at bekoste en pragtfuld
altertavle til St. Knuds kirke i Odense, prydet med Gyldenstiernernes
og Podebuskernes våben; den findes nu i Møntergaarden. 1656 byg
gede han med kgl. tilladelse et gravkapel til Rynkeby kirke, og her
blev han begravet 1669. Hans enke, der overlevede ham til 1680, købte
kirken af kongen, og den fulgte nu med Skovsbo. I matriklen i 1664
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blev Skovsbo hovedgård ansat til 54 tdr. htk. og bøndergodset til
624 tdr. htk.
Skovsbo gik 1680 i arv til børnebørnene Erik Lykke og Claus og
Eiler Brockenhuus. Sidstnævnte var sachsisk kammerjunker og vildt
mester og faldt ved belejringen af Mainz 1689. Erik Lykke er den
eneste af arvingerne, der i disse år havde fast bopæl på Skovsbo. Det
lykkedes ham i 1694 at blive eneejer, men det oversteg næsten hans
økonomiske kræfter at udkøbe Brockenhuuserne. 1689 måtte han
pantsætte 118 tdr. htk. og 1692 ca. 121 tdr., men han klarede sine for
pligtelser og døde 1701 som slægtens sidste mand. Hans enke Øllegaard Sehested ægtede nogle år efter amtmanden over Nyborg amt
Christian Rosenkrantz. Efter hendes død holdt han bryllup på Ege
skov 1719 med Frederikke Louise Krag. Rosenkrantz udvidede godset,
idet han fik lov til at nedlægge Hagendrup by i Flødstrup sogn. Han
døde 1736, og i et brev til amtmanden meddelte enken, at han døde
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»efter en langvarig Sygdom d. 3 huius (September) om Aftenen Klocken
11«. Skovsbo undergik i hendes tid en hovedreparation. Da hun døde,
skiftede gården i 1767 for anden gang i sin historie ejer ved salg.
Indtil da havde den gamle adel holdt gården. Ved arv var den gået
fra hånd til hånd siden 1562, nu blev en fynsk degnesøn dens ejer.
Hans Berg hed han og var født i Vester Skerninge 1734. Som ung
mand drog han til Vestindien, hvor han ved handel tjente en del penge,
og han fik yderligere flere penge og plantage ved at ægte en rig enke
i 1762; hun døde året efter, og da han kom hjem, ægtede han Olave
Marie Lange fra Rødkilde. En tradition i slægten fortæller, at Hans
Berg skulle være modellen til hovedpersonen i Carl Baggers »Min
Broders Levned«. Hans Berg gav 71.000 rdl. for gården, hvis hoved
gårdstakst i 1772 var 44% tdr. htk., Rynkeby kirketiende og Revninge
kongetiende var sat til 44 tdr., skov og mølleskyld til 4 tdr. og bøn
dergods og ufri hovedgårdsjord til 393 tdr. htk. Bøndergodset forøge
des noget i Bergs tid; 1796 var det 397 tdr. htk. og lå i Rynkeby, Rønninge, Flødstrup, Bovense, Avnslev og Utterslev sogne. Danske Atlas
giver os et billede af gården, som den var, da Berg overtog den. Borg
gården bestod af Erik Hardenbergs stenhus og nogle bindingsværks
bygninger, der skilte borggården fra ladegården; denne var også af
bindingsværk. Til gården hørte en stor have med lyst- og frugttræer,
gange med avnbøgshække, dyrehave, ung skov, en »fed Ejendom og
skønne Enge, Fiske Damme af Karusser og Aborrer, Fiskeret i Flød
strup Sø, i Gravene og Tørvemosen fanges Krebs. Hollænderiet i god
Stand, Faarene af den engelske Art«.
Hans Berg døde 1769, og enken, der 1804 oprettede et hospital i
Rynkeby, solgte 1803 Skovsbo til sønnerne og svigersønnen på Hverringe for 220.000 rdl. Efter at der var frasolgt 20 tdr. htk. af bønder
godset, overtog sønnen Jens Magnus Berg gård og gods for 203.000
rdl. 1793 havde han ægtet Johanne Francisca v. Westen ; gården Hannesborg, som han oprettede af de nedlagte gårde i Hagendrup, er op
kaldt efter hende. I hans tid blev hovedbygningen atter repareret, efter
vor mening på en hårdhændet måde. Trevangsbruget var i slutningen
af 18. århundrede blevet afløst af et 5 markskifte. 1 mark til vårkorn,
1 til rug og 3 til græs; det var endnu i brug i 1806, senere indførtes
et 9 markskifte. Jens Magnus Berg døde 1824 midt under landbrugs62
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krisen. Enken klarede skærene; men hun måtte sælge alt bøndergod
set og 1835 Hannesborg for 38.000 rdl. 1837 var hovedgårdens takst
38 tdr. og arealet bestod af 350 tdr. Id. ager og eng og 116 tdr. Id.
skov; desuden ejedes endnu Rynkeby kirketiende, Revninge konge
tiende og 18 tdr. htk. bøndergods. 1844 overdroges gården til sønnen,
cand. juris Chr. v. Westen Berg for 80.000 rdl., og da han allerede
døde 1851, ægtede enken nogle år efter jægermester F. C. G. Busck,
der i 1862 rev bindingsværksbygningerne i borggården ned, og fra
1881 lå det store stenhus atter frit. 1865 solgtes Skovsbo til lensgreve
Fr. Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig for 191.000 rdl., og senere over
toges den af sønnen greve Julius Ahlefeldt-Laurvig. Hovedbygningen
blev restaureret, og ved dens nordøstlige hjørne opførtes en ny fløj
efter tegning af arkitekt Klein, ligesom der opførtes et firkantet tårn
til den; endelig indsattes en vindeltrappe i det ottekantede tårn og
der kom etageadskillelse i trapperummet. 1900 havde Skovsbo 37 tdr.
htk.; arealet var 450 tdr. Id. ager, eng og skov.
Grev Julius Ahlefeldt-Laurvig blev gift med baronesse J. Bille
63

ODENSE AMT

Brahe, der 1882 arvede stamhuset Egeskov, hvorefter greven antog
navnet Ahlefeldt-Laur vig-Bille. Efter hans død solgtes Skovsbo i 1914
til Udstykningsforeningen for Fyns og Sjællands Stifter. Ca. 190 tdr.
Id., 16 tdr. htk. blev udstykket, og efter at gården gentagne gange havde
været i handelen, købtes den i 1946 af den nuværende ejer, realskole
bestyrer, godsejer Aage Johannes Fast. Til Skovsbo hører nu 225 tdr.
Id. ager og 110 tdr. Id. skov. Skovsbo havde til 1914 kun været i han
delen 3 gange, og trods al modgang lever Erik Hardenberg og Anna
Rønnows Skovsbo endnu. Hovedbygningen er fredet i klasse A, og
gårdens spir og gavle ses endnu vidt omkring og minder om, at Skovsbo
er »en af de skønneste og største Borggaardsbygninger, det 16. Aarhundrede har efterladt os«.
AAGE FASMER BLOMBERG

EJERE

1369 Tue Nielsen Bild
1450’eme Peder Lykke
1562 Eiler Hardenberg
1565 Erik Hardenberg
1609 Preben Gyldenstierne
1680 Erik Lykke (med flere)
ca. 1705 Chr. Rosenkrantz
1767 Hans Berg
1865 Fr. L. V. Ahlefeldt-Laurvig
1874 J. Ahlefeldt-Laurvig(-Bille)
1914 Udstykningsforeningen for
Sjælland og Fyns Stifter
1914-46 Forskellige ejere
1946 Aage Fast

BYGNINGER

1572 - 79 Hovedbygning i to stok
værk med ottekantet tåm opført

1881 Nordfløjen opført og vestfløjen
restaureret ved Aug. Klein

Den nuværende hovedbygning ca. 1944 (fot. Th. Andresen).

Rørbæk
Flødstrup sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Flødstrup sogn er det nordligste i Vindinge herred. Gennem sognet
løber landevejen Svendborg-Kerteminde, og i dets nordlige del tæt
op til landevejen ligger hovedgården Rør bæk. Gårdens historie går
tilbage til middelalderen, og første gang, den omtales, er i 1438. Spar
somt flyder efterretningerne i den følgende tid, og først i 1472 nævnes
den næste ejer. Atter svigter dokumenterne os, og først fra Greve
fejdens dage har vi den fuldstændige ejerliste.
Gården ejedes da af slægten Qvitzow, der stammede fra Tyskland
og allerede kom til Danmark på Valdemar Atterdags tid. Hvordan
slægten kom i besiddelse af Rørbæk, er skjult for os; den første
Qvitzow, der ejede gården, var Henning Jensen Qvitzow, der egent
lig hørte hjemme på Sjælland, men med sin første hustru Mette Clausdatter (Bølle) fik skøde på Sandager på Nordfyn. Henning Qvitzow
5 DSH 7
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levede ind i 16. århundrede, og ved hans død arvedes Rørbæk af
sønnen Didrik Henningsen Qvitzow, der også skrev sig til Torpegaard
i Åsum herred. Han var før 1535 blevet gift med Mette Eriksdatter
Hardenberg og således svoger til den senere rigshofmester Eiler Har
denberg. Under Grevefejden styrede han på svogerens vegne Ros
kildebispens borg Dragsholm og modtog derfor i 1536 en skarp kgl.
ordre om at overgive borgen til kongens mænd. Da ægteskabet var
barnløst, arvede brodersønnen Henning Qvitzow gården, i forvejen
besad han Sandager efter faderen. I sit andet ægteskab med Birgitte
Eilersdatter Rønnow erhvervede han Lykkesholm; mærkeligt er det
at se, at hverken Didrik eller Henning Qvitzow kom til at spille no
gen som helst rolle, skønt de ved deres ægteskaber havde knyttet sig
til to så betydelige og fremtrædende fynske slægter som Hardenberg
og Rønnow. De er tilsyneladende gået op i driften af deres gårde og
har måske ikke villet, ej heller evnet at udrette mere. Henning Qvit
zow var dog proviantmester på Fyn under Den nordiske Syvårskrig.
Sammen med andre frænder kautionerede han for den urolige Chri
stoffer Urne til Rygaard, og 1564 måtte han udrede sin del af de
10.000 joachimsdalere; det har nok ikke været helt let; rigdommen
havde aldrig til huse på Rørbæk i Qvitzowernes og deres efterkom
meres tid. Personlige sorger havde han nok; alle hans 7 børn i før
ste ægteskab døde som små. Med fru Birgitte havde han 13 børn,
hvoraf 5 døde som børn, og inden fru Birgitte i 1590 lukkede sine
øjne på Lykkesholm, var sønnen Didrik »blevet paa det franske
Tog«. Fru Birgitte blev stævnet for gæld, han havde stiftet i Braun
schweig, og da hans søskende ikke var særligt ivrige efter at betale,
måtte der ikke blot en kgl. irettesættelse, men også en herredagsdom
til, førend de rykkede ud med pengene.
Rørbæk overtoges af sønnen Christian Qvitzow, der også fik del
i Sandager. Han havde studeret i udlandet, men synes at have fået
tid til andet end studeringerne; thi da han drog ad hjemmet til, fik
han uvelkomment følgeskab af en kvinde, og til sidst måtte den gode
Christian Qvitzow ved hjemkomsten ud med 4.000 daler, inden han
blev den skønne kvit. Han havde gået i Herlufsholm skole, og det
sagdes, at han allerede da havde friet til Margrete Justdatter Høg,
som da var i huset hos fru Birgitte Gjøe. Margrete Høg blev ellers
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senere forlovet med Johan Venstermand, »men det blev til intet«;
man må vel have lov til at mene, at jomfruen ikke havde glemt sin
barnekæreste, og da Christian Qvitzow kom hjem, viste det sig, at
han heller ikke havde glemt sin skoledrengeforelskelse, og skønt jom
fruens broder ikke kunne lade være at tænke på den fremmede kvinde
og de dyre 4.000 daler, Christian Qvitzow var blevet fattigere, stod
brylluppet på Trudsholm i 1580. Ægteskabet blev ikke langvarigt;
allerede 1587 døde Christian Qvitzow, og fru Margrete sad tilbage
med 3 små drenge; hun skulle nå at se to af dem dø som lovende
unge mænd, Christian døde på Rørbæk i sit 20. år, og Just faldt i den
nederlandske krig. Den yngste, Didrik, studerede formodentlig i Siena
i 1617 og blev den tyske nations »consiliarius«, og siden hørte man
intet til ham; fru Margrete var da død. I Flødstrup kirke findes i
koret et par smukke ligsten med portrætfigurer, den ene over Didrik
Qvitzow og Anne Hardenberg og den anden over Christian Qvitzow
og Margrethe Høg. Endnu findes i kirken stolestader med Qvitzowernes og Høgernes våben og messingstager med fru Margretes vå
ben, og om den nye altertavle siger biskop Jakob Madsen, at på
5*
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siderne var der Christian Qvitzows og Margrethe Høgs våben, »dog
hun gav ikke en Skilling dertil«; han må dog stå ved, at hun også
gav 10 daler til den forgyldte kalk og disk, »hendes Vaaben derpaa«.
Der er ingen grund til at tvivle på Margrete Høgs gode hjerte; en
mindetavle i Odense Katedralskole fortæller endnu om de 200 rdl.,
hun i 1613 skænkede til fattige skoleelever i Odense Latinskole.
Rørbæk arvedes af fru Margretes brodersøn Gregers Høg. Han
var født 1586 som søn af Stygge Høg til Vang og Anne Ulfstand.
Med sin hustru Lisbet Markorsdatter Rodsteen fik han Jershave i
Bjerge herred; men den måtte han allerede skille sig af med i 1648.
Et par år forinden var Gregers Høg begyndt at låne sig frem; af
sognepræsten i Viby hr. Jonas lånte han juleaften 1646 1.000 rdl. mod
pant i 4 gårde i Revninge, og dagen efter forstrakte en jysk præst
ham med 400 rdl. I 1650’erne optages atter nogle lån på tilsammen
1500 rdl., og da Karl Gustavkrigen kom, tårnede vanskelighederne
sig op; Rørbæk lå også i den del af Fyn, der fik den hårdeste med
fart. Gregers Høg er formodentlig død under krigen, og fru Lisbet
døde 1663. Gården overtoges af sønnen Jens Høg, der 1653 havde
holdt bryllup i Odense med Anne Urup fra Skåne og 1660 var nær
værende på rigsdagen i København. Han var en ganske ubetydelig
mand, hvad hans tilnavn »homo fatuus et simplex« til fulde vidner
om. Han red dog stormen af i 1660’erne, men kæmpede hele sit liv
hårdt for at redde gården for sig og sin familie. 1691 måtte han dog
give op; gården skødedes da til regimentskvartermester ved den kgl.
livgarde til fods Hans Mortensen Møller, der havde erhvervet et par
fordringer på Jens Høg. Hovedgårdstaksten var da ca. 57 tdr. htk.
og bøndergodset 90 tdr. htk. Hans Møller betalte godt 5000 rdl. Otte
dage efter døde Jens Høg på Rørbæk; men fru Anne overlevede ham
til 1702. Både Jens og Gregers Høg og deres hustruer ligger begravet
i Flødstrup kirke.
Med Høgerne var den gamle adels tid forbi på Rørbæk. Gårdens
ny ejer var af borgerstanden, og borgerlige slægter blev fra nu af
Rørbæks ejere. Hans Møller døde 1713 som krigskommissær og over
lod gården til sin hustru Margrete Eilers. Margrete Eilers havde
vanskeligt ved at klare sig på gården, og efter hendes død i 1728
solgte sønnen Jens Møller, der var kaptajn ved det fynske nationale
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regiment, gård og gods til forpagteren på Lundsgaard og Jershave
Otto Jacobsen og til sognepræsten i Munkebo, provst i Bjerge herred
Claus Vedel. Rørbæk gård og gods var da 270 tdr. htk., og købesum
men var 18.600 rdl. Ved offentlig auktion på gården lod kaptajnen
sælge en del løsøre som en sølvsukkerbøsse på 18J^ lod, et par øren
ringe med 4 perler og 8 gamle sølvskeer på 24 lod. Da disse sager
var solgt, nægtede kaptajnen at udlevere flere sager, og da han hver
ken var til at hugge eller stikke i og heller ikke ville give nogen for
klaring på sin optræden, standsedes auktionen.
1731 blev forpagter Otto Jacobsen eneejer. Han var en af de mange
driftige ridefogder, der i 17. og 18. århundrede svang sig op til herremænd. Han var søn af mølleren i Skovsbo Jacob Andersen og født
ca. 1690. Da han var 27 år, var han ridefoged på Lundsgaard, og
senere blev han forpagter dér og på Jershave. Et par år før sin død
antog han navnet Engelsted. Han efterlod gården til sønnen Maltha
Ulrich Engelsted, der var født på Jershave 1718. Han havde efter at
være blevet student uddannet sig ved landbruget, og 1751 var han
forpagter på Glorup, og her ægtede han samme år Elisabeth Birgitte
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Lund. 3 år efter ansøgte Engelsted om at blive kancelliråd, og i den
anledning udbad Danske Kancelli sig en erklæring af stiftamtmanden
om Engelsted, »da hånd er ubekiendt«. Resultatet blev, at han fik
titlen for som rangsperson at kunne nyde alle sit gods’ herligheder.
1759 købte han det nærliggende Risinge ved auktion for 16.060 rdl.
Risinges hovedgårdstakst var ca. 32 tdr. htk., Rørbæks 58 tdr. htk. og
bøndergodset 217 tdr. htk. Engelsted døde allerede i 1762 og blev be
gravet i den murede begravelse i Flødstrup kirke. Enken, der sad i
uskiftet bo, traf i 1766 på grund af sit svagelige helbred dispositioner
over Rørbæk, der vurderedes til 52.000 rdl. Den ældste søn skulle
arve gården, og de øvrige 3 sønners arvepost skulle stå i gården, indtil
de blev myndige. 20 år senere, da børnene var myndige, overlod hun
gården, der da vurderedes til 66.000 rdl., til den ældste søn Otto
Jacob Engelsted. En anden af hendes sønner er Niels Engelsted, der
er kendt fra fægtningen ved Rahlstedt og for sit dristige tilbagetog
fra Wandsbeck til Rendsborg i 1813 uden så meget som at miste en
mand eller en hest. Som generalmajor døde Niels Engelsted allerede
1816 på Ølundgaard på Nordfyn.
Justitsråd Otto Jacob Engelsted sluttede i 1792 en hoverioverens
komst med sine bønder; der var 26^ hovningsgårde ; endnu i begyn
delsen af 19. århundrede dreves Rørbæk ved hoveri. Hovedgårdens
areal var 322 tdr. Id. ager og 232 tdr. Id. eng og skov. Besætningen
bestod af 150 køer, 40- 50 får, 14-16 heste og ca. 60 svin. Skoven
ved Rørbæk var kendt for sin udmærkede tilstand. Til godset hørte
også en vejrmølle ved Kerteminde. Af de 51 husmænd på godset
havde 44 jord til deres huse. Justitsråd Engelsted døde 1820 midt
under landbrugskrisen, og hans enke Marianne Cathrine Wederkinch
måtte 1823 sælge Risinge. Tre år efter overlod hun slægtsgården til
sønnen Maltha Ulrich Engelsted, der døde allerede 1864, og Rørbæk
overtoges af dattersønnen jægermester Rudolph Henry Malthe
Wright-Engelsted. Da han døde 1894, beholdt fru Wright-Engelsted,
født v. Eyben, Rørbæk. I hendes tid var gården endnu en anselig
ejendom med sine 48 tdr. htk. Bøndergodset var blevet frasolgt i 1.
halvdel af 19. århundrede. Da fru Wright-Engelsted døde på Rørbæk
i 1913, blev datteren Frederikke Caroline Rudolphine (Rudi) WrightEngelsted gårdens ejer. Efter sin første mand løjtnant Salicaths død
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ægtede hun i 1920 komponisten Alfred Tofft; men da hun døde i
1924, var det ude med det gamle, maleriske Rør bæk. I næsten 200 år
havde Engelstederne boet på gården og mere end nogen anden af de
slægter, der havde ejet gården, knyttet deres navn til den. Arvingerne
solgte samme år Rørbæk til Udstykningsforeningen for Sjællands og
Fyns Stifter for 800.000 kr.; 138 tdr. Id. købtes af baroniet Scheelenborg, der ved lensafløsningen i 1925 afgav arealet til staten, og heraf
oprettedes 22 selvstændige brug og 1 tillægsparcel; senere solgtes
yderligere nogle tillægsparceller, og endelig købtes hovedparcellen ca.
120 tdr. Id. samt bygningerne og 150 tdr. Id. skov af proprietær Niels
Mølgaard for 264.000 kr. Gårdens nuværende ejer er proprietær
Ejvind Knudsen, der 1962 fik Rørbæk tilskødet af sin moder, fru
Tinka Knudsen, enke efter den i 1949 afdøde ejer af Rørbæk, pro
prietær E. A. Knudsen. Til gården hører 135 tdr. Id.
Den smukke og ejendommelige bindingsværksbygning, der for de
ældste partiers vedkommende stammer fra ca. 1600, var indtil 1750
omgivet af grave. Bygningen var fredet i klasse B; men da den var
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for upraktisk til den lille proprietærgård, Rørbæk blev ved udstyk
ningen, blev den i 1925 solgt til nedrivning og er nu forlængst for
svundet. Hovedfløjen og nordre fløj var opført i to stokværk med
kælder. Hovedfløjen var 21 fag lang, nordre fløj kun 4 fag. Østre og
søndre fløj var bygget i ét stokværk og henholdsvis 12 og 16 fag
lange. Den nuværende hovedbygning er i ét stokværk med frontispice
mod tilkørslen.
Tiden har faret hårdt frem mod det gamle Rørbæk. Som en af de
første fynske hovedgårde gik den i slutningen af 17. århundrede for
bestandig fra adeligt til borgerligt eje, den er langt mere Engelsteder
nes end Qvitzowernes og Høgernes gård, og da slægten Engelsted op
gav den, slog dens skæbnetime; for fremtiden vil kun navnet minde
om den gamle gård.
AAGE FASMER BLOMBERG

EJERE

ca. 1500 Henning Jensen Qvitzow
ca. 1615 Gregers Høg
1691 - 1731 Forskellige ejere
1731 Otto Jacobsen (Engelsted)
1924 - 62 Forskellige ejere
1962 E. Knudsen

BYGNINGER

ca. 1600 Bindingsværkshovedbygning
opført og omgivet af grave

1925 Hovedbygningen nedrevet
Efter 1925 Nuværende hovedbygning
opført

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

Risinge
Flødstrup sogn, Vindinge herred, Svendborg anu
Det ældste træk i Risinges historie er et bopladsfund (1946) fra keltisk
jernalder. Med benævnelsen Rydsinnge spores gårdens navn første
gang 1526. Det kunne friste til fortolkning, der minder om fordums
dages skovrydning med hentydning til en engstrækning langs Kauslundeåen, der danner skel mellem Svendborg og Odense amt. Men da
man ofte skrev -y- for -i-, og da Rud, Ryd, Rød normalt ikke i sted
navne udvikler sig til Ri-, så er det rimeligere at tolke ordet Ryd
sinnge — og navnevarianterne Riszeningen (1532), Riszingh (1610),
Rysing (Johannes Mejers Kort, 1643), Riisinge (1792) — som Ris i
den gamle betydning »krat« og -inge som omdannelse af ordet »eng«
eller snarere som det almindelig anvendte postfiks -inge.
Af et gammelt skødedokument i rigsarkivet ses det, at gården 7.
marts 1661 af kronen afhændes til rådmand Jens Madsen i Nyborg,
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der i Flødstrup sagn ifølge matriklen 1662 var ejer af ialt syv gårde.
På Risinge fødtes 1710 den højt agtede landøkonom, filantrop og
senere ejer af Juulskov Friderich Bagger. I hans selvbiografi i måneds
skriftet »Iris« (1792), og i W. H. F. Abrahamsons lille »Nyaarsgave«
om »Friderich Bagger den Vindskibelige« (1794) omtales fødegården
Risinge som »en smuk, ufrie Selveier-Gaard, med nogle faa Bønder
til«, beliggende »midtveis mellem Nyborg og Kierteminde, ved Stran
den«. I disse skrifter lærer vi også gårdens tidligeste ejere at kende.
Rådmandens svigersøn Thomas Købke, gift med Helvig Jensdatter,
kunne 1689 indløse gården fra medarvingeme. Deres datter Pernille
(Petronelle) Thomasdatter Købke (1669 - 1731) var gift 1. gang med
Cai Madsen (Mathisen) Praém (1656 - 97), der døde på Risinge. Efter
en halv snes års enkestand giftede hun sig med Poul Pedersen Bagger
(1670 - 1722), søn af sognepræst i Kølstrup Peder Poulsen Bagger (død
1704) og Lisbeth Testrup. Poul Bagger erhvervede Risinge ved udkøb
af medarvingerne, men synes efter G. Strøm’s beretninger i Samlinger
til Fyens Historie og Topographie (bd. V) at have haft mange for
trædeligheder og stridigheder med sine svogre. Blandt børnene var
ovennævnte Friderich Bagger, der giver en varmhjertet skildring af
forældrene og især af den gudfrygtige, stræbsomme moder, Petronelle.
Familien var »ved flere Omstændigheders Sammenstød kun i maadelig Velstand. Gaarden selv var ikke betydelig, den var liden, havde
ikke som de andre og store Herregaarde mange af sine bedste Jorde
skattefrie, og de dertil hørende Bøndergaarde vare kun i lidet Antal,
dog kunde Gaarden føde sin Eiermand; men Krigen, som i Begyn
delsen af dette Aarhundrede rasede i vort Fædreland, medførte sine
sædvanlige Ulykker især for Landmanden«. »Sværdets haarde Skatter«
og mange børn og stedbørn skabte trange kår i hjemmet. Om sin
skolegang, hvor han var kostgænger, fortæller Friderich Bagger, at
han »udstod meget ondt, formedelst slet Kloster-Føde, hvorover ingen
Klage for min Moder, kun hielpe, da hendes Svar altid var: Kunne
35 leve derved, skal du, som den 36. ogsaa. Kan du arbeide dig til
Bedre i Verden, saa veed du, hvad værre er, og kan du ikke, saa er
det godt for dig, at du ikke er vant bedre, men frygt Gud, og tragt
altid efter en Guld-Vogn, faar du da ikke andet, saa tør jeg dog for
sikre dig om Lundstikken« (jernpinden, som holder på hjulet). I Flød-
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strup kirke hænger et epitafium, som Pernille Bagger 1725 satte over
sine to mænd. 63 år gammel døde hun på Risinge og skænkede »udi
sit Yderste som god Christen vel intensioneret ... til Flødstrup Sogns
fattige, huusarme Mennisker« til uddeling hver Sankt Hansdag renten
af en kapital på 50 rdl. (Denne på Risinge årlig påhvilende afgift er
afløst af senere ejer.)
Som det på den tid ikke var usædvanligt, forfattede Friderich Bag
ger selv sin gravskrift og lod den indhugge i en sten, som nu står over
hans grav i Refs Vindinge kirke. Han indleder med: Her under efter
egen anordning hviler Friderich Bagger, ejer af Juelskov, kgl. maje
stæts virkelige etatsråd, født på Risinge i året 1710, en descendent af
den berømte Oluf Bagger. Hans ungdom, som var svagelig, blev an
vendt til studeringer, hans manddom til fysik, jura, men især til op
mærksomhed og arbejdsomhed i landvæsenet, som med utrættelig flid
blev fortsat i alderdommen. Sådan hans flittighed, som Gud rigelig vel
signede, gjorde ham til velgører — og skønt han var ugift og ingen
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børn havde, blev han dog en fader for mange trængende venners
børn ... Og han slutter med: Da han således havde opfyldt sit jordiske
kald, endte han velfornøjet sit arbejdsomme liv i året...
1727 solgte Pernille Bagger Risinge »efter daværende JordegodsPrise« for 7.000 rdl. til sin søn af første ægteskab Hugo Praem (1695 1758). Det angives, at Hugo Praem i 1730 ved sammenlægning af fire
bøndergårde fik Risinge oprettet som hovedgård, men allerede i ma
trikel for Nyborg og Svendborg amt 1688 og 1701 nævnes Risinge
som »Hofuitgaard«. Det er sandsynligt, at den ældste del af Risinges
smukke, gamle bindingsværks-hovedbygning er fra Hugo Praéms tid.
I den fordums kolade sad svære bindingsværks-egedokker, hvori
var indhugget: Ao 1730 HP — 1743, og i hovedbygningen — 1794,
alle årstal, der har tilknytning til vigtigere begivenheder i gårdens
bygningshistorie. Disse gamle egebjælker er indfældet og bevaret i
bindingsværksgavlen i den nutidige avlsgårds maskinhus. G. Begtrup
anerkender i 1802 i sin »Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand i
Danmark« Hugo Praem som en dygtig landmand med interesse for
gårdens skovdrift. Han noterer: »Især udmærker sig een ved Riisinge
værende liden Skov af unge Riisege og Asketræer, som alle for det
meste ere ranke og i frodig Væxt, de ere af Gaardens forrige Ejer
Hr. Hugo Praem for omtrent 80 - 90 Aar siden plantede, og af efter
kommende Ejere opfredede. God Underskov gives til Riisinge«. Det
fremgår af Begtrups beskrivelse, at Risinge havde 31^ td. htk. med
215 tdr. Id. agerjord og 125 tdr. Id. eng og skov.
Hugo Praéms enke Mette (1707-62) solgte 1759 Risinge gård og
gods for 16.060 rdl. til kancelliråd Maltha Ulrich Engelsted (1718 62) til Rørbæk, gift med Elisabeth Birgitte Lund (1720-97). Testa
mentarisk blev det bestemt, at deres ældste søn, Otto Jacob Engelsted
(1756- 1820) skulle overtage Rørbæk og Risinge med tilliggende for
52.000 rdl., denne sum forhøjedes senere til 66.000 rdl., da kancellirådinde Engelsted 1786 overdrog de to godser til sønnen. Otto Engel
sted, der 1775 blev justitsråd, var først gift med Valdborg Knudsen
(1747 - 79), der døde efter et års ægteskab, anden gang med Marianna
Catrina Elisabeth Wederkinch (1759- 1821). I Flødstrup kirke blev
Engelsted-slægten begravet, kisterne blev hensat i kirkens krypt, senere
blev de overflyttet til kirkegården, kistepladerne er ophængt i våben76
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huset. En rentekammerskrivelse af 12. februar 1785 og matrikelkort
fra 1792 opmålt af Utke og tegnet af Brun viser, at Risinge var en
ret anselig gård (ager 215 tdr. Id., eng og skov 125 tdr. Id.). Kortets
gamle egenartede marknavne holdes i hævd den dag i dag.
Det er de store landboreformers periode, og baron A. C. Holsten,
der var en forgrundsfigur i det landbrugsfaglige og sociale pioner
arbejde, har sikkert i sin egenskab af amtmand over Nyborg amt gjort
sit til at vende stemningen blandt egnens godsejere, følgende doku
ment fra justitsprotokollen vidner om dette omslag, så trælbunden
hoveri blev afløst af udskiftning, hoverifrihed og arvefæste. »29de
September 1792 mødte inden fornævnte Herreders Tings Ret Hoiædle
og Velbyrdige Hr. Justitsraad Engelsted fra Riisinge paa sin Moder
Frue Cancellieraadinde Engelsted til Rørbech og Riisinge Gaarde, og
egne Vegne, og fremlagde een imellem hans Frue Moder og bemeldte
Rørbech og Riisinge Godsers hoverigiørende Bønder indgaaet skrivtlig Forening, angaaende Hoveriet.« I denne »frievillige Declaration«
er anført, at Risinge marker er delt i 7 løkker, af hvilke »3de aarlig
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besaaes, een med Rug, een med Byg og een med Havre, og 4 hviler
nemlig, 3 til Kreaturets Græsning og een til at slaae«.
Da den gamle kancellirådinde døde 1797 på Rørbæk, boede hendes
søn ritmester, senere major Jens Engelsted og frue på Risinge, og en
proprietær Jørgen Petersen Kejrup havde gården i forpagtning. Otto
Engelsted døde 1820, og enken solgte 1823 Risinge til proprietær J.
Petersen Kejrup. I de for landet så svære kriseår har det vel været
svært for ham at drive gården rentabelt, thi hans »Sterbbo« 16. januar
1827 menes at have været et fallitbo, hvor Christian Frederik Fog
(1785 - 1844) købte Risinge for 12.000 rdl. foruden resterende skatter
og renter. Fog var gift 1. gang med Ane Elisabeth Kirstine Bendz
(1784- 1827) og 2. gang med Birgitte Cathrine Larsen (1784- 1873).
Sønnen Lars Fog (1832-1904), der var født på Risinge, blev 1858
forpagter hos sin moder, og ved hendes død udkøbte han gården af
medarvingerne for 200.000 kr.
Antagelig fra begyndelsen af det 19. århundrede stammer et lille
velbevaret maleri af Risinge, der her er gengivet som en helt lukket,
hvidkalket bindingsværksgård med en dam foran. 1794 forlængedes
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hovedbygningen og fik senere to sidefløje, den ene bærer initialerne
B. C. F. 1859. Større ombygning af laderne fandt sted 1857.
Lars Fog var dygtig på mange områder, var amtsrådsmedlem, spare
kassedirektør og landvæsenskommissær. 1900 solgte etatsråd Fog Risinge for 210.000 kr. til firmaet 1.1. Larsen, Fåborg, og forpagter Ras
mus Kattrup (1848 - 1927), gift med Eline Marie Josepha Wognsen
(1858 - 1927). Kattrup, der 1902 udkøbte medinteressenterne, var en
dygtig landmand, siden 1878 havde han haft forpagtningen af Helle
rup, hvor han grundlagde den kendte stamme af rødt dansk malke
kvæg, der i Randers 1894 og Odense 1900 fik kongepræmien. Som
hestemand var Kattrup foregangsmand i Belgieravl, var interesseret
i frugt- (Gråsten) og frøavl og var medlem af Det fyenske Planteavls
udvalg. Kattrup ønskede Risinges hovedbygning gjort mere anselig og
lod arkitekt, professor Anton Rosen bygge et stort tårn, hvor tidligere
lå en tværudbygning, der gik ind i haven. I det store spidsdækte tårn
er bindingsværksstilen bevaret i øverste del, medens de nedre stokværk
står i store, hvidkalkede flader.
Kammerherre, hofjægermester, baron Oluf Bille Brahe (1888 - 1952),
gift med baronesse Agnes Bille Brahe, født Hansen, datter af etatsråd
Chr. D. A. Hansen, til Fraugdegaard, købte 1929 Risinge for 425.000
kr. af proprietær Kattrups dødsbo. Samme år påbegyndtes kultivering
af et 42 tdr. Id. stort engareal, restaureringer af hovedbygningen med
fløje iværksattes, hovedindgangen flyttedes hen midt på facaden, og i
det indre blev stuerne gjort større og moderniseret med centralvarme
m. m. Avlsgården blev istandsat, kornmagasin opførtes 1932, svinestald 1936, og 3 arbejderboliger blev bygget. Frugtplantagen udvidedes
med 2J^ tdr. Id. Besætningen udskiftedes med en tuberkelfri.
Risinge ligger i Svendborg amts nordligste del, arealet udgør 377
tdr. Id. (ager 263 (1947 blev tilkøbt Langtved Lundegaard, 20 tdr. Id.),
eng 50, skov 55). Jorderne strækker sig i længderetning omtrent nord
syd og gennemskæres af hovedlandevejen Nyborg-Kerteminde. I ca.
2 kms udstrækning ligger jorderne langs Storebælt-kysten, mod nord
øst er strandens højeste punkt Risinge »Hoved«, en halv snes meter
høj skrænt. Gården ligger midt på sine jorder, umiddelbart vest for
landevejen. Fra gammel tid har haven været fortsat i Ærtehave-skoven. Med markerne Lille og Store Espe som adskillelse ligger længere
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Etatsråd
Friderich Bagger
(t 1791)
Frederiksborg.

mod vest skovpartiet Lille Børnetofte. Her findes spor af ældgamle
agre. Med Tredie-skoven, også kaldet Store Børnetofte, er Risingejordernes sydligste skel nået. De marker, der ligger omkring landevejen,
har følgende hævdvundne gamle matrikelbetegnelser: mod nordvest
Barnesie-marken og Ludo vigs-løkken, mod øst Dinestrup-marken,
Fisker-marken, Krog-marken, Mellem-marken og nordligst Landevejs
marken. Skovarealet er undergået en del forandringer i de sidste 200
år. I etatsråd Fogs tid blev særlig Ærtehave-skoven plejet, der anlagdes
spadserestier og opsattes bænke. I denne skov lå også »Dansepladsen«,
der har navn fra spaniernes indkvartering på gården i 1808. En væsent
lig ændring er sket ved Rørbækvejens omlægning, idet den nu er ført
uden om gården i modsætning til tidligere, da den gik langs Ærtehavens vestlige skovbryn, hvorfra den så vinkelret drejede ind i skoven
og fortsatte gennem selve gården til landevejen. I skovene findes
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mange ege af en størrelse, der tyder på en alder af 3 - 400 år. Skov
bevoksningen består foruden af eg af bøg, ask, ahorn, el, gran og lærk.
Baron Oluf Bille Brahe overdrog 1945 Risinge til sin søn baron Jør
gen Christian Bille Brahe (født 1916, bestyrer 1940), gift med baro
nesse Inge Bille Brahe, født Friis. 1953 blev det besluttet at foretage
en længe planlagt total ombygning og flytning af hele avlsgården.
Professor ved Kunstakademiets bygningsskole med landbrugsbyggeri
som speciale, arkitekt A. Wagner Smitt fik overdraget opgaven at
skabe en moderne avlsgård med udnyttelse af alle nutidens tekniske
hjælpemidler, og i 1954-55 blev den gamle bindingsværks-avlsgård
nedrevet, og en ny rødstens-avlsgård blev bygget. Den omslutter nu
mod øst og syd Risinges store, åbne gårdareal med den gamle 19 fag
lange bindingsværks-hovedbygning med de to trappegavlede fløje og

Spisestue
(fot.
Niels Elswing).
6 DSH 7
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det førnævnte store tårnbygværk som dominant. På alle områder er
efterkommet det moderne landbrugs rationelle og tekniske krav.
Med kunstnerisk følelse og sans for store rene linier og hensyntagen
til skønhedsværdierne i den gamle hovedbygning har professor Wag
ner Smitt løst opgaven på smukkeste måde. Særlig karakteriseret er
ladens store vestgavl ved en tredelt, typisk gammeldansk, dekorativ
lisén-indramning, der bærer ejerinitialerne i stærke frakturbogstaver.
Samtidig blev dammen betydelig udvidet og stensat med en indkørsels
vej til avlsgården i sydenden, medens en bro midtpå giver en smuk
indkørselsvej til hovedbygningen.
I deres hjem har hofjægermester, baron og baronesse J. Bille Brahe
ved deres smukke gamle møbler givet stuerne et præg af stil og hygge,
der stemmer med gårdens karakter. Risinges historie gennem mere
end tre århundreder er en jævn gårds vækst til den nuværende anse
lige størrelse, hvor oprindelsen dog er bevaret under det mere stor
stilede ydre. Den smukke beliggenhed ved Storebæltskysten og det
åbne, venlige landskab med skiftende skov og mark og eng er så dansk
af karakter, så man synes, Aarestrup har ret i sin begejstrede strofe:
»Fyen er den dejligste af alle danske Øer«.
HJALMAR FRIIS
EJERE

BYGNINGER

1526 Kronen
1661 Jens Madsen
1689 Thomas Købke
ca. 1705 Poul Pedersen Bagger
1727 Hugo Praem
1759 Maltha Ulrich Engelsted

1823 J. Petersen Kejrup
1827 Chr. F. Fog
1900 Rasmus Kattrup
1929 O. Bille Brahe

1945 J. Chr. Bille Brahe

1750 Bindingsværks-hovedbygning i
ét stokværk opført
1794 Hovedbygningen forlænget

1857 - 59 De to sidefløje opført
1903 Det store tårn opført ved
Anton Rosen
1934 Restaurering og ombygning af
hovedbygning og avlsgård
1954 - 55 Avlsgården flyttet ved
A. Wagner Smitt

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

Lundsgaard
Revninge sogn, Bjerge herred, Odense amt
Lundsgaard, der var hovedsædet i stamhuset af samme navn, ligger
lige ved det åbne Storebælt; en lille smal eng skiller gården fra stran
den, langs med hvilken den snorlige Kerteminde - Nyborg landevej
strækker sig, så tæt ved Bæltet, at vandet ved pålandsstorm kan gå
over vejen og fylde engen; den forrige besidder har et par gange set
bølgerne trænge gennem gitterporten ind i gården foran huset. Fort
sætter man nogle få skridt hen ad landevejen, kommer man til den
over hele Fyn kendte Lundsgaards Klint, hvorfra man i klart vejr
ganske tydeligt med blikket kan følge Sjællands kyst.
Allerede i længst forsvundne tider var Lundsgaards Klint kendt og
yndet; en særlig glans har Georg Zoéga kastet over disse egne.
Medens han som purung mand et par år var huslærer hos en familie
6*
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i Kerteminde, skrev han til slægt og venner en række breve, der
strømmer over af begejstring over Lundsgaardsegnens naturskønhe
der; han skriver således i et brev af 25. oktober 1778 til sin ven
Esmarch: »Jeg opholder mig i en af Danmarks smukkeste Egne,
strejfer hele Dage rundt og fryder mig over den milde frie Natur.
Jeg ser og føler meget her, men jeg kan endnu ikke give Dig nogen
Beskrivelse, alt er mig saa nyt, saa ejendommeligt, det er Beskuelsens
første store Indtryk, endnu ikke Erindringens tydelige Billed. Skov
og Strand og stejle Kløfter, og Udsigten til fjærne Kyster, tænk Dig
alt det samlet, og saa min Fantasi med alt det vilde og romantiske,
der plejer at være over mig.« Den 3. december hedder det i et andet
brev til samme: »Du ved, at jeg næsten daglig strejfer rundt her. Ikke
langt fra Byen er der en Klint, der stejlt og fremspringende strækker
sig hen ved en Fjerdingvej langs med Strandbredden. Det er en af
mine Yndlingsspadsereture, særlig mod Aften. Dens Slyngninger be
virker, at jeg paa enkelte Steder ikke ser andet end det vidtstrakte
Hav foran mig og bag ved mig Klinten, der med sine Tusinder Bøge
hænger henover mig og truer med at styrte ned. Naar nu Solen nær
mer sig sin Nedgang, og tætte Taagemasser svæve paa Vandene, saa
er det alt en Følelse af Ensomhed, der faar min Sjæl til at grue og
dog er velgørende. Eller naar det er Flodtid, og Bølgerne med dump
Brusen trænge frem og brydes ved mine Fødder mod de forreste
Stene. Mangen Gang gaar jeg ogsaa oppe paa Randen af Klinten,
hvor jeg i klart Vejr har Udsigt til forskellige Øer og Kyster, som
ligger i Horisonten i hemmelighedsfuld Fjærnhed. Da føler jeg tidt
en Længsel i mit Sind, og jeg synes jeg vilde være lykkelig, om jeg
kunde synke ned og svæve hen over de lette Vover. Jeg føler det mest
levende, naar jeg i den mørke Aften ser et ensomt Lys i det Fjærne,
der synes at vinke til mig, om der ikke i den skjulte Hytte skulde
være et Bud til den svulmende, fangne Sjæl. Ofte er denne Følelse
mild og god, og mit Hjerte strømmer over, saa jeg taler med de tavse
Bølger og med de Luftninger, der suser gennem de tørre Ege.« Så
ledes sværmede den romantiske yngling på Lundsgaards Klint, og
man har måske lov til at tro, at den senere verdensberømte viden
skabsmand på disse steder har modtaget inspirationer, der har ind
virket på hans senere liv og virken.
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Hovedbygningen set fra landevejen 1943 (fot. Kronvang).

Selve hovedbygningen med de hvidkalkede mure og den høje fronti
spice med tårnuret er mod vest og syd omgivet af parkanlæg ; mod
nord ligger stranden ; ved sydsiden er der en veranda, hvorfra en
bred granittrappe fører ned til haven ; man ser derfra henover en
vid græsplæne til den sidste rest af den gamle voldgrav. Bag graven
har man en eng, i hvis vestlige del trægrupper forbinder parken med
skoven. Gennem en lysning i denne åbner der sig en romantisk ud
sigt til Revninge kirke og de fjerne Rørbæk skove. Vest for haven
ligger avlsgården, skjult bag en allé af gamle elme ; de 500 tdr. Id.,
der hører under hovedgården, anses for noget af den bedste jord på
Fyn, medens skovene af forstmændene indtil genforeningsåret blev
regnede for at være de bedste i kongeriget; siden 1920 indtager Als’
bøgeskove førstepladsen.
Midt inde i den såkaldte Storskov ligger der en høj, »Jomfruhøjen«,
fra hvis top nogle træer rager højt op over skoven og tjener som
sømærke for skibene ude i Storebælt. Til denne høj er der knyttet et
sagn, der er kendt af hvert barn på egnen ; i gamle dage var der 3
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jomfruer, til dem bejlede 3 riddere, jomfruerne gav dem deres ja, og
ridderne drog i leding, men 3 andre riddere kom til og bejlede også.
Jomfruerne ville ikke svigte deres trolovede, og af frygt for de frem
mede ridderes hævn skjulte de sig inde i højen, og ingen havde de
til at forsvare sig; deres fader var draget til det hellige land. De 3
fremmede riddersmænd fandt skjulestedet og ville bortføre jom
fruerne, men disse faldt for egen hånd og døde som jomfruer, deraf
højens navn.
Det gamle Lundsgaard var af bindingsværk i to stokværk og for
synet med et tårn. Den eneste tilbageværende rest af stuehuset er en
egetræs bjælke, som er kommet for dagens lys ved pløjning på en af
gårdens marker. Bjælken bærer indskriften: Ora et labora neminem
laede suum cuique tribue; den er nu anbragt over døren til et af
udhusene.
I 1763 blev hele det gamle hus lagt i aske, og to år efter nedlagde
etatsråd Jens Juel grundstenen til den nye bygning. Under den lagde
han et dokument med nedenstående digt:
Saa staa da Lundsgaard nu til Verdens Ende
Da Himlen selv og Hav og Jord skal opbrænde
Gud selv bevare Dig, og dem, der her skal bo,
At Ilden aldrig mer forstyrrer deres Ro.

Den nye bygning blev opført i ét stokværk over en høj kælder. På
hver langside er den fem fags frontispice, nordsiden springer med
skråt afskårne hjørner frem for murflugten. På begge sider er de to
yderste vinduesfag sammenholdt af liséner. Bygningen er hvidkalket
og det kraftige mansardtag dækket med sortglaserede tegl. En stor
granittrappe fører op til den rummelige forstue og rækken af smukke
værelser, som endnu tildels har bevaret sine malede tapeter og dør
stykker. Som husets arkitekt kan med ret stor sikkerhed nævnes G.
D. Tschierscke, der efter midten af det 18. århundrede var meget yn
det »af moxen den hele fyenske Noblesse«, og som bl. a. arbejdede for
Jens Juels broder på Tåsinge. Han stammede fra Plon, hvor hans
fader var hofgartner. Under A. G. Moltkes beskyttelse kom han i
1753 til København og fandt hurtigt et virkefelt som herregårdsarki
tekt. Den franske rokoko havde ved århundredets begyndelse skabt
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Dørstykke på Lundsgaard. I bedene Juels og Holstens våben og navnetræk.

den nye type af landhuse, der mere havde karakter af et landsted end
af et slot. Det blev et forholdsvis lille, fritliggende hus med komfor
table rum i intim forbindelse, et hyggeligt hjem. I Tschiersckes ud
formning gik det fra franske arkitekturværker via holstenske »lyst
huse« til Lundsgaards lidt tunge værdighed.
Hvor gammel Lundsgaard er, kah ikke siges med bestemthed; god
set er i alle tilfælde ældre end nabobyen Kerteminde, hvis købstads
rettigheder dateres fra 1413, og som temmelig sikkert er opført på en
grund, der forhen tilhørte Lundsgaard. Den dag i dag støder Lunds
gaards jord og Kerteminde op til hinanden. Som den første kendte
ejer må, om end med et vist forbehold, nævnes hr. Peder Hogenskild
til Langesø, der 1435 forekommer som væbner, 1450 var rigsråd og
endnu levede i 1467; han skal have efterladt Lundsgaard til sin enke
Cecilie Bernikesdatter Skinkel, som endnu var i live 1482, og efter
hvem deres datter Cecilie i ægteskab med hr. Iven Bryske arvede
gården, fra hvem Lundsgaard endnu inden udgangen af århundredet
angives at være kommen til den på Fyn (på Broholm og Kogsbølle)
bosiddende slægt Ulfeldt, af hvilken hr. Palle Andersen, der fore
kommer 1469 - 1507, foruden Lundsgaard ejede Hverringe og Mulle-
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rup og med sin hustru Regitze Godov fik Lystrup og Skjørringe.
Deres børn, sønnerne Christopher Pallesen til Skjørringe og Hverringe, hvilket sidste han skal have mageskiftet med Rosenvold, »en
Gaard ved Kjerteminde med en skøn Have til« — Knud Pallesen,
der 1496 blev magister fra Københavns Universitet og 1520 kaldes
mester Knud Pallis udi Lundsgaard — og datteren Ellen ejede vist
nok Lundsgaard i fællesskab. Fru Ellen var tre gange gift, først med
Peder Pedersen (Fikkesen) til Skaftelev, derefter med Torben Nielsen
Present til Vollerup og senest (ca. 1515) med Hans von Mehlen af en
thiiringsk adelsæt, der med hans fader var indkommet til Danmark.
I 1536 blev han ejer af Lundsgaard, som han vistnok delvis har fået
med sin hustru, dels har købt af hendes medarvinger.
Fra ham kom gården til hans søn Palle von Mehlen, der døde
1576 og ligger begravet i Kerteminde kirke, og efter hans 1580 på
Lundsgaard afdøde enke Anne Lauritsdatter Knob arvedes gården
af deres søn Hans von Mehlen, død 1609 som slægtens sidste mand.
Lundsgaard gik over til hans søster Agathe, der 1586 ægtede Markor
Jensen Rodsteen til Lengsholm og Tidemandsholm, død 1598, og
senere blev gift med Mogens Kaas til Aas. Hendes anden søn Palle
Rodsteen til Hørbylund og Brandbjerg, der tjente i Kalmarkrigen og
var gift med den rige Ingeborg Skeel, fik derefter gården, som 1638
takseredes til 84 tdr. htk. Efter hans død 1643 arvedes Lundsgaard af
hans søn Markor Rodsteen. Han fik en meget omhyggelig opdragelse,
der blev suppleret ved flere års studier ved universiteterne i Oxford
og Cambridge; han opholdt sig desuden for sin uddannelses skyld
flere år i Frankrig og HoUand. På disse rejser dyrkede han også krigs
videnskaben, hvilket kom ham tilgode i hans senere liv. Efter nogle
års tjeneste i den civile og militære administration overtog han 1645
Lundsgaard og giftede sig næste år med Vibeke Friis.
Markor Rodsteen deltog som oberst i svenskekrigen 1658 - 60 og
var med ved Hans Schacks landgang ved Kerteminde; en kanon
kugle, der i den forrige besidders tid blev fundet inde i en fældet
bøgs ved, opbevares som minde om hin blodige episode. Efter freds
slutningen tog Markor Rodsteen fat på restaureringen af Lundsgaard,
der havde lidt meget under krigen, ligesom Grevens Fejde heller ikke
var gået sporløst hen over gården; ved køb og magelæg udvidede
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Dagligstue med jagtmotiver på vægge og dørstykker (fot. Aa. Roussell).

han godset betydeligt. Han vakte en del opsigt ved højlydt at prote
stere mod suverænitetens indførelse. Markör Rodsteen, der døde
1671, ligger begravet på pladsen foran sognekirken i Kerteminde;
gravstenen hører stadig til byens seværdigheder. Hans anden hustru
Karen Juul overlevede ham og ægtede den indvandrede meklenborger Hugo Lützow, indkaldt af enkedronning Sophie, Christian IV’s
moder. Lützow blev gennem dette ægteskab ejer af Lundsgaard, som
han udvidede ved købet af kirkerne i Revninge og Drigstrup, der
endnu et stykke op i vort århundrede hørte til godset. Hans søn
Markvard arvede Lundsgaard 1693, men døde et par år efter ugift og
efterfulgtes af sin broder Frederik, der var søn af faderens første
ægteskab med Ida Rosenkrantz. Frederik Lützow, der var en vældig
kriger, og som oberst udmærkede sig i den tyske kejsers tjeneste, var
tillige en lærd mand; hans bibliotek på Lundsgaard var velkendt i
datiden. År 1715 købte baronesse Anna Sidonie Podebusk Lundsgaard
af Frederik Lützows ganske forarmede enke, og da den nye ejerinde
døde ugift 1725, solgte arvingerne gården til fru Margrethe von
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Dewitz, født von Levetzow, enke efter den 1719 afdøde general og
gehejmeråd Frantz Joachim von Dewitz til Frederiksgave. Hun opret
tede det såkaldte »Hospital«, en stiftelse for gamle folk, der havde
været knyttet til Lundsgaard. »Hospitalet« eksisterer endnu og har
bevaret sit oprindelige formål. Lundsgaard gik ved fru v. Dewitz’ død
1744 over til hendes nærmeste arving Margrethe Råben, der året efter
ægtede grev Ditlev Reventlow, senere overkammerherre, som 1747 for
28.000 rdl. solgte godset til etatsråd Jens Juel fra Tåsinge, en sønne
søn af Niels Juel. Om Jens Juels pietet for bedstefaderen er der på
Lundsgaard et vidne i vægmaleriet, der på en meget naiv måde gen
giver Slaget i Køge Bugt. I en dørfyldning ses Christian V’s Køben
havn som den lille by med de mange tårne. I 1768 blev Lundsgaard
gjort til et stamhus, og det bestemtes, at erectors datter, grevinde
Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig til Langeland, efter sin faders død skulle
arve stamhuset, som efter grevindens død skulle gå over til hendes
næstældste søn. Denne sidste bestemmelse fik erector ind i sit testa
mente, eftersom han mente, at hans ældste dattersøn ville få nok i
grevskabet Langeland, og han ikke ønskede de tvende godser på én
hånd. Da den omtalte søn ikke overlevede sin moder, gik Lundsgaard
ved grevindens død over til hendes sønnesøn Christian Johan Frederik
Ahlefeldt-Laurvig. Grev Ahlefeldt, der ligesom sin fader var en meget
fintdannet og kundskabsrig mand, var medlem af stænderforsamlin
gen i Roskilde, hvor han sluttede et varmt venskab med Orla Lehmann. Af den efterladte brevveksling mellem de tvende mænd får
man et levende indtryk af grev Ahlefeldts varme og navnlig offer
villige interesse for den sønderjyske sag.
Da grevens onkel 1832 døde uden at efterlade sig sønner, gik grev
skabet Langeland over til grev Christian. Onkelen, den bekendte gene
ral Frederik Ahlefeldt, havde kun en datter, Elise, der var hans øje
sten, og som han inderligt ønskede at forene med brodersønnen,
således at grevskabet derved kunne gå over til hende. Grev Christian
ville hellere end gerne ægte sin blændende skønne kusine, men pla
nerne strandede på hendes modstand. Mange år senere, da Elise efter
skilsmissen fra general Liitzow og bruddet med vennen Immermann
levede i Berlin under vanskelige kår uden at have arvet en skilling
fra sin fader, udsatte fætteren ganske af egen drift en meget rigelig
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Jernovn fra
1711
(fot. National
museet).

årpenge for hende. At han heller ikke på anden måde havde glemt sin
ungdomskærlighed, derom vidner en gravsten på Revninge kirke
gård ; under denne sten hviler grev Christian Ahlefeldts som barn
døde datter; dette barn bar navnet Elise.
Efter onkelens død flyttede grev Christian over til Langeland,
medens hans hustru Julie Louise komtesse Wedell, med hvem han
havde levet i et meget ulykkeligt ægteskab, blev boende på Lundsgaard, hvor hun havde sit hjem i den lange årrække fra 1832 til 1877.
Efter den tid har besidderne haft deres hovedophold på Tranekær
indtil 1903, da lensgreve Christian Johan Fr. Ahlefeldt-Laurvig med
justitsministeriets billigelse overlod Lundsgaard til sin ældste søn Frits
Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig, der ved sin faders død i 1917
arvede grevskabet Langeland og tog ophold på Tranekær. I 1923
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flyttede han tilbage til Lundsgaard, og i henhold til loven om lens og
stamhuses overgang til fri ejendom blev stamhuset ophævet i 1927.
Ved at købe eller yde erstatningsjord andetsteds undgik Lundsgaard
helt at afgive jord til udstykning. 1939 solgte Frits Ahlefeldt-Laurvig
Lundsgaard til hofjægermester Hans Henrik luel, gift med komtesse
Thyra Ahlefeldt-Laurvig.
Tilliggendet er nu 970 tdr. Id., deraf 506 tdr. Id. ager og eng og 433
tdr. Id. skov.
FR. AHLEFELDT-LAURVIG

EJERE

BYGNINGER

1435 Peder Hogenskild
Iven Bryske
Palle Andersen Ulfeldt
1536 Hans v. Mehlen
1643 Markör Rodsteen
1672 Hugo Lützow
1715 Anna Sidonie Putbus
1725 Margrethe v. Dewitz
1745 Ditlev Reventlow
1747 Jens Juel

1647 Avlsbygning opført
1660 Hovedbygning istandsat

1763 Hovedbygning i to stokværk
med tårn brændt
1765 Hovedbygningen opført ved
G. D. Tschierscke

1774 Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig
1877 Fr. L. V. Ahlefeldt-Laurvig
1939 H.H. luel

1877-81 Avlsbygninger fornyet ved
A. Klein

Hovedbygningen set fra indkørselen (fot. R. Lüttichau).

Hverringe
Viby sogn, Bjerge herred, Odense amt
Om oprindelsen til Hverringe eller Hverind, som den ældste navne
form lyder, lader sig intet sige med vished; formodentlig har her fra
først af ligget en landsby, som er blevet nedlagt og forvandlet til en
hovedgård; herpå kunne tyde, at selve gårdens jord i senere tider, da
vi ved noget nøjere derom, var af ret betydelig størrelse i forhold til
et temmelig ringe tilliggende af bøndergods. Da vi første gang hører
tale om gården i skrevne kilder i begyndelsen af Valdemar Atterdags
regeringstid, sættes den i forbindelse med den holstenske slægt Limbek, der kom til Danmark med de holstenske grever. Hr. Nicolaus
Limbek, kaldet Mulerth, optræder først som grev Gerts høvedsmand
i Nørrejylland, men går senere i kong Valdemars tjeneste og bliver
endog senere hans drost; men samme hr. Claus, som han også her i
landet kaldes, var et af de uroligste og mest trodsige hoveder blandt
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stormændene, og gang på gang træffer vi ham blandt lederne af de
forskellige oprør mod kongen. Nogle år før Valdemar er han død,
og da vi næste gang hører tale om Hverringe, er den i en anden slægts
besiddelse, uden at det er muligt at oplyse noget om, hvornår eller
hvorledes denne overgang har fundet sted.
De såkaldte gamle Basser var en gammel sjællandsk adelsslægt, og
den hr. Tyge Basse, der levede ved overgangen til 15. århundrede og
angives at have besiddet Hverringe, ejede tillige Tybjerg i Sjælland og
Nielstrup i Lolland; hans hustru var Cecilie Jensdatter Grubbe til
Gunderslevholm. Med dette ægtepars søn, hr. Steen Basse til Tybjerg,
Søholm og Lykkesholm, der ligeledes ejede Hverringe eller vel snarere
en part i gården, uddøde slægten i året 1448, da han i sit ægteskab
med Helene Hansdatter Bjørn ikke havde nogen sønner. Hans søster
Sophie Basse og hendes mand Peder Olufsen Godov til Lystrup og
Bramsløkke er kommet i besiddelse af Basseslægtens part, som siden
er gået i arv til deres søn Oluf Pedersen Godov, der var Christiern I’s
samtidige, og efter ham til hans datter Regitze Godov. Den mand,
hun ved sit ægteskab bragte dette arvegods, besad imidlertid allerede
i forvejen en part i Hverringe. Omkring midten af 15. århundrede
træffer vi nemlig også en anden mand, der siges at eje gården, Palle
S verin, der tilhørte en indvandret nordtysk slægt; hans datter Mette
Sverin var gift med Anders Eriksen Ulfeldt til Kogsbølle, det nuvæ
rende Holckenhavn ; mellem denne sidste og den nævnte hr. Steen
Basse, der var lensmand på Nyborg Slot, førtes en langvarig strid,
hvis årsag vi ikke kender, men som uden al tvivl har drejet sig om
gods, måske netop om Hverringe. Sikkert er det i ethvert tilfælde, at
Anders Eriksens søn, Palle Andersen Ulfeldt, blev gift med Regitze
Godov, der jo efter sin fader arvede den part i gården, som Steen
Basse engang havde besiddet.
Men forholdet har været endnu mere indviklet; i de samme tider
angives nemlig endnu en mand som ejer af Hverringe, et medlem af
slægten Urne, den såkaldte lille Niels Urne, men han synes at have
været gift med en Anne Basse, og i så tilfælde vil det vel gennem
denne slægtskabsforbindelse være at forklare, at også han ejede en
part i gården.
I begyndelsen af 16. århundrede begynder der heldigvis at falde
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Viby kirke med gravkapel for familien Juel (fot. Aa. Roussell).

noget skarpere lys over Hverringes historie, da den kommer i hæn
derne på en af vore mest berømte adelsætter, den jyske slægt, der tog
navn efter lykkehjulet i sit våben og kaldte sig Lykke; i dens besid
delse forblev den i halvandet århundrede; om tidspunktet for dette
ejerskifte såvel som om formen, hvorunder det skete, er kilderne imid
lertid ganske tavse. Peder Lykke indtog inden for sin stand en ret
fremskudt plads under kong Hans; han havde det vigtige Varberg
Slot og Hagenskov i Fyn i forlening, deltog naturligvis i kampen i
Sverige og blev medlem af rigsrådet, ligesom han endelig ved den ny
konges kroning blev slået til ridder. Til Christiern II stod han alligevel
i et alt andet end godt forhold; han hørte til det parti inden for ade
len, der alle dage stod kongen hårdt imod, og fra først af havde han
modarbejdet hans tronbestigelse; da vognen begyndte at hælde, var
han en af hovedmændene for dem, der greb kraftigt ind. Under Fre
derik I trådte han atter i forgrunden og forlenedes da med Nyborg
Slot, og formodentlig er det da i disse år, han har erhvervet det nær95
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liggende fynske gods. Efter kongens død forflyttedes han dog efter
rigsrådets ønske til Aalborghus og blev en af de ledende mænd i Jyl
land, hvor kampen med bønderne blev særlig hård, men her havde
han den tort at blive overrasket af Skipper Clement i spidsen for bon
dehæren, som erobrede slottet fra ham, så han måtte flygte. Skønt
han tilhørte det katolske parti inden for rigsrådet, måtte han dog
slutte sig til hyldingen af Christian III, da den fordrevne konges gen
indsættelse naturligvis for ham ville være den værste udgang på stri
den. Imidlertid oplevede han ikke at se enden; 1535 døde han på
Søholm hos sin ven, den fra Grevefejden lidet heldig bekendte Anders
Bille, der to år senere ægtede hans datter Anne Lykke. Hr. Peder var
meget rig på gods, som han til dels var kommen i besiddelse af ved
sine ægteskaber, først med Karen Reventlow siden med Kirstine Høg.
Datteren Anne fik blandt andet part i Hverringe, hvoraf hendes mand
efterhånden udkøbte de andre arvinger; der opstod dog efter hans
død mellem hende og forskellige af hendes slægtninge en af de den
gang almindelige indviklede processer om godset. Fru Anne, som efter
at være bleven enke indgik nyt ægteskab med den gamle Otte Krum
pen, var i det hele taget en bjærgsom dame, der altid lå i strid på
grund af sin iver efter at samle guld og gods, indtil hun til sidst kom
i en alvorlig konflikt med selve kongen, hvori hun naturligvis trak
det korteste strå og måtte betale en meget betydelig erstatning for de
lensafgifter, hun havde besveget kronen for, og det ulovlige fiskeri,
hun havde drevet i Limfjorden — fra Nørlund, som hun havde arvet
efter sin fader — og mange andre uheldige transaktioner.
Hverringe skødede hun til broderen Jørgen Lykke til Overgaard,
der vel er slægtens mærkeligste mand. I sin ungdom kom han på sin
studierejse til Paris og indtrådte i den franske konges tjeneste, hvor
han forblev i en halv snes år og steg til kongelig råd og kammerherre ;
navnlig udførte han en række diplomatiske sendelser til sit fædreland
og overbragte på en af disse Michaelsordenen til Christian III. Om
sider vendte han dog atter hjem, giftede sig med Beate Brahe, en dat
ter af Aage Brahe til Tostrup, og fik forleninger, først Skanderborg
og senere Mariager Kloster, som han beholdt til sin død. Snart ind
trådte han også i rigsrådet, fik ved Frederik II’s kroning ridderslaget
og kommer i det hele i den følgende tid til at indtage en ledende stil96
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ling; han udførte talrige diplomatiske rejser til alle Europas hoffer
og deltog i Syvårskrigen som en af de kongelige danske kommissærer,
der fulgte med hæren. Store forstrækninger ydede han til krigens fø
relse og fik som følge heraf meget gods i pant af kronen, ligesom han
også stadig forøgede sin rigdom ved køb og mageskifter. Med Jørgen
Lykkes person har sagn og tradition livligt beskæftiget sig; han skal
i sit ungdomsliv ved Frants I’s skønhedselskende hof have tilegnet sig
franske sæder og skikke, mere kultiverede og mere forfinede end man
hidtil havde kendt i Danmark; dertil også tilbøjelighed til at omgive
sig med pragt og luksus; han spiste på sølvfade, hvad ingen her
hjemme før havde gjort, smykkede sig selv og sit hus med guld og
sølv og kostbare stoffer; men han var tillige ikke blot selvfølende og
adelsstolt, men også hensynsløs og voldsom i al sin færd, selv om for
tællingen om præsten, han egenmægtigt lod henrette, fordi han havde
kritiseret den adelige herres selvrådige færd, sikkert ikke er historisk.
Grisk efter gods var han, og intet kunne hindre ham i at forfølge de

Hovedbygningen set fra sydvest (fot. Kronvang).

7 DSH 7

97

ODENSE AMT

mål, han satte sig; med selve kongen kom han dog nogle gange i kon
flikt i pengespørgsmål og måtte naturligvis her give tabt. For øvrigt
var Jørgen Lykke i reglen i stor gunst hos Frederik II, der jo selv
besad noget af renæssancetidens urolige temperament og lidenskabe
lighed og særlig skal have yndet at sidde ved spillebordet med den
rige adelsmand, der ikke var bange for at sætte store summer ind.
Efter Jørgen Lykkes død i 1583 tilfaldt Hverringe tilligemed mange
andre godser hans søn Henrik Lykke, der var en af tidens rigeste
mænd her i landet. Naturligvis var han som ung i udlandet på en åre
lang studierejse og indtrådte efter sin hjemkomst i hoftjenesten; 1580
giftede han sig med Karen Banner, der yderligere forøgede hans gods
rigdom. Han indtrådte samtidig med Christian IV’s overtagelse af
regeringen i rigsrådet og udførte endelig i årenes løb en række diplo
matiske sendelser. Imidlertid døde han allerede 1611, og alle rigdom
mene skulle nu deles mellem hans børn, af hvilke sønnen Frands
Lykke netop samtidig vendte tilbage fra en fem-årig studierejse i ud
landet. Hverringe tilfaldt datteren Anne Lykke, der snart efter blev
gift med Kaj Rantzau til Rantzausholm og flere andre godser, men
efter få års ægteskab mistede hun manden, og i sin enkestand gjorde
hun sit navn meget omtalt på en uheldig måde, idet hun fartede lan
det rundt med den udvalgte prins Christian, Christian IV’s lidet vel
lykkede søn; fra den tid stammer formodentlig betegnelsen Prinsens
Kammer for et af værelserne i Hverringes daværende bygning. Efter
dette intermezzo blev hun mærkelig nok gift med Knud Ulfeldt, den
herostratisk berømte rigshofmesters ældste broder, hvem hun gav livs
brev på Hverringe, som dog til sidst efter begges død endte hos Anne
Lykkes nævnte broder Frands Lykke, der overgik sin fader i rigdom
og ved sin død siges at have ejet omtrent 8.000 tdr. htk.; han var gift
med Lisbeth Brok, som også bragte et par hovedgårde i medgift. Med
stor dygtighed styrede han sine godser, som sikkert har lagt beslag på
al hans tid og kraft; i ethvert tilfælde levede han i øvrigt ganske som
privatmand uden at indtage nogen stilling eller at befatte sig med stats
sager. Hans smukke datter Christence ønskede Christian IV gerne at
få gift med sin yndlingssøn Ulrik Christian Gyldenløve, formodentlig
ikke uden tanke på de rigdomme, hun var arving til, men — utvivl
somt til held for hende — blev der intet af dette parti.
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Thepavillonen
»0 huset«
(fol. Holt og
Madsen).

Hverringe tilfaldt ved Frands Lykkes død 1655 hans søn Kaj Lykke,
hvis navn er blevet et af de mest kendte i Danmarks historie i 17. år
hundrede, ikke på grund af nogen fremragende egenskab, ej heller
ved nogen uhørt forbrydelse som Corfitz Ulfeldts, men for hans ulyk
kelige skæbnes skyld. Han var ikke ubegavet, ej heller udygtig til at
styre de mange godser, der var hans arvelod, og som han med iver
tog sig af i alle enkeltheder, om end hans ødselhed forspildte frugten
af hans arbejde, og han ved sin lettroenhed ofte blev bedraget af sine
tjenere; thi letsindig som få var han og dertil fra ganske ung af knyt
tet til Corfitz Ulfeldt og det hele svogerparti, der var viet til under
gang, da adelsvældens tid var forbi. Smuk af ydre var Kaj Lykke også,
og muligvis denne egenskab var den egentlige kilde til hans ulykke;
7*
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hans elskovseventyr var legio — med fornemme damer og simple
tjenestekvinder i flæng — og gennem dette letfærdige liv udvikledes
hans medfødte letsindighed og sorgløshed. Hvorledes han på den mest
oprørende lumpne måde, ved en hævnakt fra en af sine tjeneres side
blev bragt i ulykke, er vel kendt, og kongens og regeringens hele færd
imod ham, da en forhånelse mod dronningen udnyttedes til gemen
pengeafpresning, og man oven i købet bagefter gik fra sit givne ord
— hele denne smudsige historie skal ikke her genopfriskes; at Kaj
Lykke mistede sit gods er i denne sammenhæng det væsentligste mo
ment i sagen.
Allerede nogle år forinden Kaj Lykkes fald havde fru Dorthe Daa,
enke efter Gregers Krabbe til Torstedlund, for en større sum penge
fået pant i Hverringe, som nu af kommissærerne til opgørelse af den
faldne adelsmands bo blev hende udlagt for hendes fordring. Med
gården, der ansattes til 54 tdr. htk., fulgte også noget bøndergods og
skov til 600 svins olden, men noget af godset gik ved denne lejlighed
tabt, da også andre fordringshavere skulle tilfredsstilles; desuden var
det blevet noget medtaget af svenskekrigens ødelæggelser, som særlig
hærgede Østfyn; et sagn beretter, at svenskerne afbrændte hovedgår
dens ladebygning og derefter opførte en ny, men man tør vist rolig
gå ud fra, at den sidste halvdel af denne fortælling ikke er historisk,
medens den første lyder trolig nok.
Efter Dorthe Daas død 1675 gik Hverringe i arv til hendes og Gre
gers Krabbes søn Niels Krabbe, der var uddannet som officer og på
denne tid var ritmester i hestgarden; han var i stor yndest hos Chri
stian V, han fik kommandoen over garden og dekoreredes med det
hvide bånd; han skal ifølge overleveringen have været en brav og
retskaffen mand. Allerede fru Dorthe Daa havde i tidens løb tilkøbt
noget bøndergods, og sønnen fortsatte disse bestræbelser for udvidel
ser ; ved flere mageskifter såvel med kronen som med private fik han
i stedet for en del spredt gods rundt om på forskellige steder i Fyn
samlet og godt beliggende gårde i Viby, Mesinge og Drigstrup sogne;
i selve Viby sogn ejede Hverringe derefter 34 af 47 gårde og de 22 af
sognets 26 huse. Hovedgårdens hartkorn var i den ny matrikel ansat til
noget over 47 tdr. ager og eng og omtrent 8 tdr. skovskyld; under
plov lå 191 tdr. Id., der høstedes årlig 52 læs hø og var græsning til 81
100

HVERRINGE

Beliggenhedsplan ca. 1800.

høveder. Niels Krabbe har også istandsat gårdens bygninger, og da
årstallet 1702 og hans og hans hustrus forbogstaver stod på den store
og anselige nu forsvundne ladebygnings vestre gavl, er der vist mere
rimelighed i at antage, at det er ham, der har rejst bygningen end at
tillægge svenskerne æren for dette værk. Han var gift med Louise
Charlotte von Schlaberndorff, der tilhørte en brandenborgsk slægt og
var overhofmesterinde hos dronning Charlotte Amalie. Efter Niels
Krabbes død 1708 gik gården i arv til enken, som derefter besad
den i henved tredive år og med held fortsatte arbejdet på at forøge
og forbedre godset. En væsentlig og vigtig tilvækst var hovedgården
Bøgebjerg med 35 tdr. htk. og forskelligt bøndergods, som hun er
hvervede. Ved hendes død var hovedgårdstaksten over 82 tdr. htk.
ager og eng, omtrent 9 tdr. skovskyld og 2 tdr. mølleskyld, foruden
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Viby kongetiende, der var ansat til 15 tdr. htk.; bøndergodset var
ialt 354 tdr. htk., som var beliggende i Viby, Mesinge, Drigstrup og
Munkebo sogne.
Ved testamente havde Niels Krabbe bestemt, at Hverringe, da han
ikke selv havde børn, skulle tilfalde hans søsters afkom. Hel vig Krabbe
havde været gift med Peder Juel til Vrejlevkloster, og deres søn var
Gregers Juel til Aastrup, Trudsholm og Holbæk Ladegaard. Han
havde været kendt som en rask og dygtig officer, var med hertugen af
Glücksburgs dragonregiment i kejserlig tjeneste i Italien under Den
spanske Arvefølgekrig og vendte siden hjem for at deltage i krigen
med Sverige, blev generalmajor til hest, men tog 1716 krænket over
forbigåelse sin afsked. Adskillige år senere udnævnte Frederik IV
ham til generalløjtnant og gav ham det hvide bånd, og han blev des
uden skoleherre for Herlufsholm, der dengang var yderst forsømt og
forfaldent, og som han straks tog kraftigt fat på at ophjælpe; men
inden han ret kom igang med dette arbejde, døde han 1731, få år efter
fulgt i graven af sin hustru Vibeke Juel til Eriksholm, en datter af vor
berømte søhelt. Da den gamle frue på Hverringe døde 1737, skulle
der efter testamentets bestemmelse trækkes lod om, hvilken af dette
ægtepars sønner gården nu skulle tilfalde. Loddet faldt på Niels Juel,
der var major af infanteriet, men allerede efter to års forløb døde
han, og godset gik da over til hans ældre broder Peder Juel, der des
uden arvede både faderens og moderens betydelige godser.
Peder Juel, der blev kammerherre og ceremonimester og endte som
gehejmekonferensråd og ridder af det hvide bånd, var gift med Birthe
Cathrine Levetzau, og dette ægtepar har i de mere end fyrretyve år,
de besad Hverringe, indskrevet deres navne dybt i stedets historie. De
satte, som det hedder i samtiden, godset i skøn stand, øgede det yder
ligere og sikrede det i slægten ved i 1768 at få det oprettet til et stam
hus ; foruden de to hovedgårde og tienden af Viby sogn omfattede
dette nu omtrent 380 tdr. htk. bøndergods; også Romsø ude i Bæltet,
der dengang var bevokset med god skov og var rig på vildt, hørte
med dertil. Der blev da tillige truffet den ordning, at beboerne af
Viby og Mesinge sogne, som for en meget stor del var stamhusets
bønder, skulle søge Kerteminde byting; de havde jo fra gammel tid
hørt til Hindsholmens særlige ting i Dalby, og da dette i 1680 var ble
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vet opslugt af baroniet Scheelenborgs birketing, var også de bønder,
som ikke hørte under baroniet, af gammel vane vedblevet at søge
dette ting.
Hverringe og Bøgebjergs hovedgårdsjorder blev tidligt udskiftet fra
de tilgrænsende bønders og var inddelt i 22 marker, hvoraf de otte på
grund af den store udstrækning var bortlejet til bønder, medens resten
var i drift under de to hovedgårde, syv under Hverringe og syv under
Bøgebjerg og dyrkedes med tre års drift og fire års hvile. Markerne
blev hegnet med gærder af sten, tang eller ris, hvorimod forsøgene
med levende hegn ikke lykkedes, formodentlig på grund af for megen
og skarp blæst; af samme grund ville den skov, der var forsøgt plan
tet, heller ikke trives. Moserne var udgravet, og der blev endelig an
lagt en humlehave, som man i de tider de fleste steder gjorde forsøg
med. I Viby blev i 1776 Hverringes ti bøndergårde udskiftet fra de
øvrige bønder, som tilhørte den nærliggende Brolykke hovedgård, og
således friede for alt fremmed fællesskab, men de beholdt deres jord
i samling, fordi de af mangel på hegnsmaterialer ikke kunne udskiftes
indbyrdes. I Måle by, hvor Hverringe ejede alle fjorten gårde og ni
bolsteder, var det samme tilfældet, hvorfor også her den indbyrdes
udskiftning i nogle år måtte udsættes. I Mesinge sogn havde Hver
ringe i Tårup by fire bønder, medens Brolykke havde tre og Scheelenborg to, i Salby ejedes to bøndergårde, og her havde Brolykke tretten
gårde og syv huse og Scheelenborg fire gårde; i disse to byer, som lå
i delvis indbyrdes fællesskab, havde de tre lodsejere i forening ladet
foretage opmåling, og Hverringes bønder var derefter bleven udskilt
af det fremmede fællesskab, men den indbyrdes udskiftning var af
samme grund som i Viby indtil videre bleven udsat. Mesinge by, hvor
Hverringe ejede syv gårde, medens Brolykke havde tre og Scheelen
borg én, lå i fællesskab og bylav med Midskov by, hvor Hverringe
besad fem gårde og fire bolsteder og Scheelenborg tolv gårde, og for
disse to byers vedkommende, som også havde et græsningsoverdrev
fælles, blev udskiftningen først senere gennemført. I Drigstrup ejede
Hverringe fire gårde, Lundsgaard fire og Ulriksholm to ; i Over Kærby
ejedes en gård, og det samme var tilfældet i Bregnør og Dræby i Mun
kebo sogn, også her var Hverringe bønder blevet adskilt fra alt frem
med fællesskab. Et stort og bekosteligt arbejde for reformens gen
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nemførelse var altså gjort, selv om den først førtes helt til ende under
den følgende besidder.
I 1779 døde Peder Juel og fulgtes fem år senere i graven af sin
hustru. Da sønnen Gregers Christian Juel til Raschenberg flere år for
inden var gået bort i en ret tidlig alder, gik stamhuset over til hans
søn Hans Rudolf Juel, der endnu var et barn og foreløbig kom under
formynderstyrelse. Den indbyrdes udskiftning blev nu iværksat og var
gennemført omkring overgangen til det nye århundrede, da den unge
besidder var bleven myndig. En del bøndergods blev også udflyttet
og solidt opført af egetømmer og brændte sten. Hans Rudolf Juel var
i det hele en energisk og dygtig mand; han drev selv sin vidtstrakte
hovedgårdsjord, hvor der også fandtes et anseligt hollænderi på et par
hundrede køer, og ved et heldigt mageskifte fik han yderligere bøn
dergodset arronderet, idet han fik bevilling til at afhænde stamhusets
gods i Over Kærby, Bregnør og Dræby, der beløb sig til 20 tdr. htk.,
mod at få et tilsvarende hartkorn i Viby sogn og by. Han var også en
af de første, der på sit gods fik afløst hoveriet. Nu måtte endelig også
Hverringes gamle hovedbygning, der formodentlig stammede fra 16.
århundrede, synke i grus og vige pladsen for en ny. Den gamle byg
ning sammenlignes i 18. århundrede af folk, der havde set den, med
Egeskov, men den har ganske sikkert ikke været nær så anselig; sik
kert er det blot, at den, som det hedder, bestod af to i længden sam
menbyggede huse, hvis tage forenedes i en blyrende; men noget nær
mere om hele anlæggets karakter er os desværre ikke bekendt, og de
få bygningsrester, der nu som minder henligger i parken, lærer os
heller ikke noget, så meget mindre som deres oprindelige anbringelse
og anvendelse ikke mere lader sig bestemme. Grunden, hvorpå byg
ningen havde stået, var sumpet, og måske har af den grund en fuld
stændig fornyelse været nødvendig, måske det gamle hus også har
været så brøstfældigt, at det ikke lod sig reparere. Der blev nu lagt en
grundvold af en fem alen høj kampestensmur, som på alle sider om
gives af de brede grave, som også havde omsluttet den gamle bygning,
og herpå opførtes den nye gård i tidens stil, en hovedfløj og to side
fløje, smuk, festlig og anselig med prægtige rum i ypperlig fordeling;
navnlig vestibulen mod trappen fra gården og den bagved liggende
havesal er ejendommelig for datidens skønhedssans og fint kultiverede
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smag; såvel det smukke stukloft som de henrivende malerier over
dørene er yderst karakteristiske og af ypperlig virkning.
Også for landets almene vel var Juel naturligvis interesseret og viste
sit sindelag i handling; han havde i sin ungdom været løjtnant i liv
garden til hest, og under krigen med englænderne, da fjenden som
sørøvere huserede i vore farvande, blev han chef for et frivilligt fynsk
ridende jægerkorps, der oprettedes ved kgl. forordning af 26. april
1808, organiseredes og udrustedes af Juel og under hans førerskab
kom til at gøre god nytte; således overraskede han engang i somme
ren 1809 på Romsø, der jo i øvrigt hørte til hans eget gods, en bande
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englændere, der var i færd med at afbrænde den derværende avlsgård
og skoven, og det lykkedes ham at gøre henved hundrede fanger. Juel
udnævntes til ritmester af kavaleriet, dekoreredes med ridderkorset og
fik året efter kammerherrenøglen; han blev stående som officer og
avancerede til oberst.
På Hverringe fik Hans Rudolf Juel en lang arbejdsdag, og han føj
ede hertil i 1847 besiddelsen af stamhuset Juelsberg, som tilfaldt ham
ved hans ældre halvbroder Knud Frederik Juels barnløse død. Endnu
i sine sidste år var han virksom og begyndte på afhændelsen af stam
husets fæstegods. Han kunne da se tilbage på en lang og rig udvikling
og efterlade sin arving en smuk og blomstrende besiddelse. Sine bøn
ders og andre undergivnes agtelse og hengivenhed havde han i en
sjælden grad forstået at vinde, som det lagde sig for dagen ved hans
halvtredsårsjubilæum som stamhusbesidder, da han hyldedes af egnens
beboere både på prosa og vers.
1857 gik endelig den gamle stamhusbesidder bort i en alder af 84
år og efterlod arven til sin søn Hans Juel, der også allerede var tem
106

HVERRINGE

melig højt oppe i årene; han var officer som sin fader, nåede at blive
major og hædredes med kammerherrenøglen. 1829 var han bleven gift
med Amalie Christiane von Krogh, hvis moder var Christiane Mar
grethe Juel, faderens halvsøster. Efter at faderen havde bortsolgt bøn
dergodset i D rigstrup sogn, havde stamhuset nu alt sit gods samlet
beliggende i Viby sogn, hvor der ejedes 28 gårde, 23 bolsteder og 40
huse, og i Mesinge sogn 18 gårde, 2 bolsteder og 14 huse, ialt 246 tdr.
htk. efter den nye matrikel af 1844. Hovedgårdshartkornet var nu
ansat til 184 tdr., hvoraf dog kun de 112 blev drevet under selve ho
vedgårdene, medens resten var bortlejet; arealet var 1.187 tdr. Id. ager
og 300 tdr. Id. skov. Salget af bøndergodset blev fortsat, men til gen
gæld erhvervedes 1868 den tæt ved Hverringe beliggende hovedgård
Brolykke i Viby sogn, som var ansat til 56 tdr. htk. og havde et areal
på 586 tdr. Id., men denne gård var indtil videre allodialgods i slægten
og indlemmedes ikke i stamhuset.
Kammerherre Hans Juel døde 1875, og Hverringe gik over til hans
ældste søn, Niels Rudolf Juel, medens den yngre søn, Knud Frederik
Juel, arvede stamhuset Juelsberg. Niels Rudolf Juel, der var gift med
baronesse Marie Amalie Frederikke Rudolfine Wedell-Wedellsborg,
skulle der imidlertid ikke forundes nogen lang virketid som besidder
af stamhuset; efter kun tre års forløb døde han, 48 år gammel, og
efterfulgtes af sin nittenårige søn Hans Rudolf Juel. I denne besidders
tid fik Hverringe hovedbygning en omhyggelig restauration, og lade
gården, der nedbrændte 1879, blev genopført. I året 1899 foregik den
forandring med stamhusets substans, at Bøgebjerg blev udskilt og
gjort til fri ejendom, medens Brolykke til gengæld indlemmedes deri,
hvorved stamhuset dog ikke fik nogen forøgelse, da denne udlignedes
ved afgang. Hans Rudolf Juel, der 1893 ægtede baronesse Ellen Bolette
Wedell-Wedellsborg og siden blev udnævnt til kammerherre, tiltrådte
i 1908 ved sin farbroders død tillige besiddelsen af stamhuset Juels
berg. Han indtog en fremskudt plads inden for sin stand og deltog
både i det kommunale og det politiske liv, var i tyve år medlem af
Odense amtsråd og havde i valgperioden 1910 - 18 sæde i landstinget.
Kammerherre Hans Rudolf Juel døde i 1923, hvorefter Hverringe
overgik til sønnen kammerherre Niels Rudolf luel (født 1894), me
dens Juelsberg tilfaldt den yngre søn kammerherre Gregers luel.
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Efter lensloven af 1919 overgik stamhuset Hverringe i 1924 til fri
ejendom, og der blev i 1925 afgivet jord til staten til oprettelse af 33
selvstændige husmandsbrug og til 4 tillægsparceller. Niels R. luel, der
efter akademisk uddannelse lærte landvæsen, ægtede i 1928 Vibeke
Wedell-Wedellsborg og var virksom deltager i egnens og standens an
liggender. I hovedbygningens indre blev der i denne ejers tid foretaget
ændringer ved Ebbe Berner. Efter kammerherre Niels R. luels død
1959 arvede hans datter grevinde Ellen luel Reventlow, gift med land
brugskandidat, greve Claus Reventlow til Aggerup på Lolland, Hver
ringe gods, hvis tilliggende nu er 2.900 tdr. Id., hvoraf skovareal 446
tdr. Id.; Hverringe hovedgårds egne jorder omfatter 822 tdr. Id. ager
og eng.
WILLIAM NORVIN

EJERE
ca. 1350 Nicolaus Limbek
ca. 1400 Tyge Basse
1448 Peder Olufsen Godov (en part)
ca. 1450 Palle Sverin (en part)
Anders Eriksen Ulfeldt
Peder Lykke
1662 Dorthe Daa (Krabbe)
1675 Niels Krabbe
1737 Niels Juel
1779 Hans Rudolf Juel
1878 Hans R. Juel
1959 Ellen luel Reventlow

BYGNINGER

Dobbelthus med grave

1702 Avlsgård opført
ca. 1790 Hovedbygningen opført
Hovedbygningen restaureret
og avlsgård opført efter brand

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

Scheelenborg
Stubberup sogn, Bjerge herred, Odense amt
Hindsholm hedder den store halvø, som fra det fynske fastland stræk
ker sig ud mod nordøst næsten som en hånd, der vender ryggen mod
Sjælland, men strækker fingrene beskyttende ud over Odense Fjord.
Man kan undre sig over navnet, og undersøger man forholdet, viser
det sig da også, at i en ikke meget fjern fortid dækkedes det lave
grænseområde mellem Dringstrup og Mesinge sogne, den såkaldte
Tårup Vejle, af vand. Hindsholmen svarer altså meget godt til sit
navn, for den var en ø.
Naturen på Hindsholm er mindre smilende, mindre let i linierne end
på det øvrige Fyn; her er store, kraftigt formede bakkedrag, der kan
minde om det østlige Jylland, tæt op til side engstrækninger, som —
til dels ved menneskehænders hjælp — har hævet sig af havet. Just
ved kanten af sådan et bakkedrag, der strækker sig i retning af Dalby,
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ligger Scheelenborg eller — som det hed i gamle dage — Eske bjærg.
Tænker man sig engen ved højdedragets fod overskyllet af vand, for
står man, hvorledes stedet for den, der kom sejlende fra Odense
Fjord, har tegnet sig som bjerget, hvor asketræerne vokser — Eskebjærg, og det blev dets navn gennem århundreder, indtil en fremmed
langt oppe i tiden gav det sit eget.
Da Eskebjærg i det 13. århundrede for første gang nævnes i kil
derne, tilhører den en af de markanteste skikkelser i dansk middel
alderhistorie, en mand, der må nævnes på linie med ærkebisperne
Eskil, Absalon og Jens Grand — det var Stig Andersen, der da var
herre på Eskebjærg, folkevisernes og al senere digtnings så ofte be
sungne Marsk Stig. I virkeligheden har derfor Eskebjærg i modsæt
ning til det store flertal af Danmarks øvrige herregårde sin inter
essanteste historie i middelalderen. I hvert fald kan ingen af gårdens
senere ejere — deres personlige egenskaber ufortalt — måle sig med
ham i indflydelse på landets skæbne, det være sig på godt eller ondt.
Stig Andersen nævnes ofte som hørende til den berømte Hvide
slægt, den sjællandske høvding Skjalm Hvides efterkommere, hvor
iblandt tælles Absalon og Esbern Snare, Sunesønnerne og Litleslægten. Det er nu næppe rigtigt, men rig og mægtig var han; hans
meste gods lå i Jylland, hvor han ejede Møllerup og Bjørnholm på
Djursland. Hans to første hustruer, Ossa Nielsdatter og Ingeborg
Pallesdatter, folkevisens fru Ingeborg, tilhørte derimod forskellige
grene af Hvideætten, som han utvivlsomt var nær knyttet til. Sene
beretninger ved at fortælle, hvorledes kong Erik Klipping voldtog
hans hustru, mens han var på hærtog i Sverige, og hvorledes marsken
svor at hævne denne skændsel og sammen med andre utilfredse
dræbte kong Erik i Finnerup lade Sankt Cæcilie nat 1286. Beretnin
gerne har ikke megen bund i virkeligheden; det er endda usandsyn
ligt, at Stig Andersen overhovedet har haft noget at gøre med konge
mordet. Noget andet er, at hans politiske modstandere benyttede sig
af lejligheden og fik ham og en række andre betydelige mænd dømt
fredløse som kongemordere. I 1287 måtte Stig Andersen forlade lan
det og søge beskyttelse hos den danske kongeslægts fjende på den
norske trone. Hans godser, deriblandt også Eskebjærg, blev beslaglagt
af den danske regering. Efter længe at have ventet på et forligstilbud
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Den gamle kørelade, nedrevet 1952 (fol. Holt & Madsen).

fra Danmark begyndte marsken og hans fæller i 1289 deres hærg
ningstog til deres gamle fædreland. I 1291 satte han sig fast på den
lille ø Hjelm, som han befæstede, uden at den svage regering for
måede at hindre det. Allerede 1293 døde han imidlertid. Et sagn, som
gengives af Arild Huitfeldt, beretter, at hans mænd førte liget til
Stubberup kirke på Hindsholm og begravede det der ved nattetide.
Det lyder i og for sig ikke usandsynligt, når man erindrer sig, hvor
megen vægt man i tiden — og langt senere — lagde på at blive
begravet i indviet jord, og at det vel har været denne kirke, marsken
søgte, når han opholdt sig på Eskebjærg; noget som helst bevis for
sagnets pålidelighed har vi ikke, og flere andre kirkegårde nævnes
som hans sidste hvilested.
Marskens søn Anders Stigsøn fik Eskebjærg og sine andre godser
tilbage. Der vides ellers ikke meget om ham. I hans søn, Stig Ander
sen den Yngre, møder vi derimod atter en af Danmarkshistoriens
betydende mænd. Der er ikke meget over ham af den stejle trods,
som synes at have karakteriseret den gamle marsk og har gjort ham
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til et så taknemligt objekt i den senere digtning; den yngre Stig
Andersen var tværtimod en udpræget opportunist, den fødte kohan
delspolitiker, der altid forstod at udnytte forholdene, men måske
også nu og da var sit land en nyttig mand netop i kraft af disse
egenskaber. Han sad i kongens råd under Christoffer II, men for
måede 1331 at gå over til grev Gert og blive hans marsk. Han og
Niels Bugge på Hald var nu i mange år den jyske adels kårne ledere.
Efter mordet på grev Gert 1340 sluttede han sig til den unge kong
Valdemar (Atterdag), men mødte i ham en medspiller, der var hans
lige i politisk kunnen. I resten af sin levetid stod han skiftevis i sam
arbejde med og i oprør mod kongen, således i 1359, da hans søn Ove
og hans broder sammen med Niels Bugge var blevet dræbt i Middel
fart, efter manges formening på foranledning af kong Valdemar. Der
sluttedes forlig 1360, men 1367 brød fejden atter ud, og under denne
døde Stig Andersen 1369, utvivlsomt i en høj alder.
Måske var Eskebjærg allerede forinden gået over til Ove Stigsen
og til dennes søn Anders Ovesen, men i hvert fald gik gården ved
denne tid ud af slægtens eje. I 1370erne tilhørte den Fikke Moltke,
der pantsatte den til Eskil Falk til Vallø for 600 mark lybsk. Derefter
ved vi intet om Eskebjærg før 1423, og da er den under kronen, hvad
den vedblev at være lige til 1603, altså i et par hundrede år. I den tid
styredes den af kongelige lensmænd. Den sidste var den rige Erik
Ejlersen Hardenberg, hvis datter Kirsten 1589 blev gift med Axel
Brahe til Elvedgaard og Orebygaard, en broder til astronomen. Mulig
vis har han ved besøg på Eskebjærg fået lyst til gården; i hvert fald
mageskiftede han sig den til fra kronen mod Korselitse på Falster.
Det endnu bevarede skøde af 12. september 1603 viser, at ialt 43
bøndergårde lå under Eskebjærg, næsten alle samlet på Hindsholm
og omliggende øer, hvortil kom et gadehus. Axel Brahe, der havde
set sig om i verden som kriger og nu var rigsråd, varetog flere vigtige
hverv under Christian IV, således var han den ene af de fire danske
gesandter, der 1613 sluttede freden i Knærød efter Kalmarkrigen.
Efter hans død 1616 boede Kirsten Hardenberg på Eskebjærg, til hun
døde 1639. Sønnen Tyge Brahe (1593 - 1640) arvede gården. Han var
en begavet mand, der havde studeret i Orléans og delte sin berømte
farbroders og navnes interesse for astronomi, men samtidig en slet
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Scheelenborg omkring 1860. Efter Richardt & Secher.

økonom, der til trods for, at hans jordegods 1638 beløb sig til næsten
3.500 tdr. htk., ved sin død efterlod sig en gæld, som man har opgjort
til over én million kr. Det var naturligvis den begyndende nedgang
for landbruget, der her spillede ind, men letsindige kautioner havde
været medvirkende. Døtrene Anne og Christence bragte hver sin halv
del af Eskebjærg til deres ægtefæller Oluf Daa og Jacob Lindenov,
der henholdsvis 1664 og 1667 solgte deres parter til oversekretær i
Danske Kancelli Erik Krag. Jacob Lindenovs part androg iflg. skødet
godt 60 tdr. htk. foruden bøndergods. Erik Krag (1620-72) var en
af tidens betydeligste embedsmænd og viste sin smidighed ved at gøre
systemskiftet 1660 med i rette øjeblik; han samlede sig efterhånden
meget gods og udvidede også sine besiddelser på Hindsholm med
Stubberup og Dalby kongetiender, men der er ingen grund til at tro,
at Eskebjærg har spillet nogen særlig rolle i hans tilværelse. Han
solgte da også gården allerede 1671, og med den nye ejer indtrædei
en ny epoke i dens historie.
Køberen var Friedrich von Vittinghof, kaldet Scheel, en tysker,
der var født i Kurland 1624 og via hofcharger kommet i den danske
8 DSH 7
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Hovedbygning og avlsgård set fra indkørselen (fot. Kronvang).

stats tjeneste som landdrost i Pinneberg. Han gik snart i gang med
at udvide sine nye besiddelser på Hindsholm. Først købte han nogle
gårde i Hersnap og Stubberup af Bolle Luxdorph, og i 1678 erhver
vede han for en fordring på 3.256% rdl. jus patronatus til Mesinge,
Viby, Stubberup og Dalby sogne samt de tilhørende kirketiender og
herligheden over præstegårdene, degnbolene og kirkernes jordegods
foruden kaldsretten, ialt godt 130 tdr. Samtidig fik han birkeretten
over Hindsholm gamle birketing. Kronen satte Vittinghof på sit værk
to år efter, i 1680, da Eskebjærg blev ophøjet til baroni under navnet
Scheelenborg og han selv optaget i friherrestanden. Mens bønder
godsets hartkorn ikke er opgivet i lensbrevet, ansættes den samlede
hovedgårdstakst til lidt over 297 tdr. htk. Med sin nye værdighed var
Vittinghof da skikket til samme år at træde i tjeneste hos prinsesse
Ulrikke Eleonore, nu Karl XI af Sveriges gemalinde, som guvernør for
hendes hofstat og senere som overhofmester. I 1684 vendte han til
bage til Danmark, hvor han med held erhvervede sig nyt jordegods,
således Knabstrup og Holbæk Slot 1685, Birkholm (nu Løvenborg)
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1687 og Brolykke på Hindsholm 1690. Da døde den stræbsomme
mand i København i maj måned 1691; hans hustru Eleonore Marie
Sehested overlevede ham i fem år. Deres eneste barn baronesse Sophie
Charlotte (død 1732), der arvede de store besiddelser, var gift med
generalløjtnant Schack v. Brockdorff (1652- 1730), der således blev
friherre til Scheelenborg. Han lå i årene 1717 -18 i trætte med sine
egne bønder, der havde dristet sig til at klage til kongen over en lang
række forhold, især over det voksende hoveri. Dommen gik bønderne
imod, og et par stykker måtte i »slaveri« i Nyborg fæstning, skønt de
bad ynkeligt om forladelse, men da sagen blev pådømt ved Hinds
holm birketing, hvis dommer baronen jo selv tilsatte, må vi erkende,
at vi intet ved om udfaldets retfærdighed. Derimod er det en kends
gerning, at hoveriet langt op i det 19. århundrede var en tungere
byrde på Scheelenborg end måske noget andet sted i landet. General
løjtnanten skaffede baroniet en særlig indtægt ved at slå to rækker
pæle tværs over den rende, der adskilte Mejlø og Bogø. Om somme
ren, når de talrige sæler gik op for at sole sig på grundene, hængte
man først garn på den ene række pæle, så at de ikke kunne komme
videre, og dernæst på den anden række, hvorved de var lukket inde
som i en fold. Det var nu en både plaisant og indbringende jagt at
gå ud i både og skyde de indestængte sæler ned. På en enkelt dag
kunne der nedlægges op til 70, og tran og skind fandt god afsætning.
Et morsomt gammelt prospekt giver os en forestilling om, hvorledes
det gik til ved disse jagter, der i Schack v. Brockdorffs tid kunne give
et udbytte på henimod 1000 sæler på en sommer; ved rovdrift gik
antallet ned og lå efter århundredets midte kun på et par hundrede.
Baroniet gik i arv til sønnen Friedrich (død 1755), med hvis søn
Schack Brockdorff’erne uddøde i mandslinien 1784. Sidstnævntes dat
ter Charlotte Amalie (død 1811) var anden gang gift med Wilhelm
Theophilus von Stieglitz (død 1802), ophøjet til baron Stieglitz-Brockdorff, og deres datter Sophie Frederica Stieglitz-Brockdorff blev an
den gang gift 1811 med ritmester Carl Juel, arvingen til stamhuset
Tåsinge; han ophøjedes 1812 til baron Juel-Brockdorff. Scheelen
borg var dermed endt hos den gammeldanske adelsslægt, som endnu
ejer gården. Selv om det er Scheelenborg, der giver Juel-Brock
dorff’erne deres friherretitel, og de i store dele af det 19. århundrede
8*
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Sælhundejagt i det 18. århundrede (stik i Nationalmuseet).

boede her, hører deres historie dog rettelig hjemme under skildringen
af deres gamle herresæde Valdemar Slot.
Godsets historie siden baroniets oprettelse rummer interessante
momenter. Vittinghof erhvervede endnu nogle gårde i Mesinge, Her
snap og Dalby, men måtte afgive Mesinge og Viby tiender 1681 ;
1683 erhvervede han korntienden af Mesinge tilbage, og hovedgårds
taksten var efter matriklen af 1688 næsten 245 tdr. htk., bøndergodset
850 tdr., hvortil kom 5 tdr. gejstligt gods, ialt 1.100 tdr. htk. Heri er
medregnet Brolykke, der erhvervedes 1690. I 1785 blev mejerigården
Grønlund, der allerede tidligere var gjort til hovedgård, nyopført og
fik navnet Brockdorff. Udskiftningen blev gennemført hurtigt i baro
niet, i 1804 manglede kun Martofte by. I årene fra 1813 og fremefter
indvandtes ved inddæmning det store areal mellem det gamle Hinds
holm og den daværende ø Langø, over 500 tdr. god og fed jord. I
1844 var det samlede hartkorn 810 tdr. (Brolykke var i mellemtiden
udskilt), heraf bøndergods 411 tdr. og selve Scheelenborg 78 tdr.
Bortsalget af bøndergodset kom til at foregå i det følgende halve
århundrede; i 1914 var der kun 64 tdr. htk. tilbage. I 1923 overgik
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baroniet i henhold til lensloven til den nuværende ejer lensbaron
Carl Frederik Sophus Vilhelm Juel-Brockdorffs fri ejendom. Efter
den dermed følgende afgivelse af jord omfatter Scheelenborg hoved
gård nu 823 tdr. Id. ager og eng og er sat i ejendomsværdi til
1.599.100 kr.
Desværre ved vi meget lidt om de bygninger, der har været hjem
for Scheelenborgs ejere — hvor mange af dem, der nu har boet her.
Det nuværende Scheelenborg er opført i 1843 ; det er en grundmuret,
hvidkalket bygning med rødt, let afvalmet tegltag, en sen udløber af
den nyklassicistiske stil i en tung udformning ; der er to etager over
en høj kælder; dørpartiets tre fag flankeres af pilastre og krones af
en gennemgående frontispice. Der er syv fag til højre herfor, derimod
kun fem til venstre. Gætter man, at den enlængede bygning her op
rindelig har haft en sidefløj, tager man ikke fejl. Som Richardts pro
spekt viser, havde Scheelenborg i 1860 endda to sidefløje, hvoraf den
østlige var den korteste og — som vist ved en besigtigelse, som Natio-

Dagligstue (fot. Aa. Roussell).
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nalmuseet foretog i 1885 — også den ældste. Den var af bindings
værk, men den gule kalk skjulte træværket og de røde mursten; der
var to stokværk, og de gamle døre og små vinduer tydede på, at
fløjen skrev sig helt fra renæssancetiden. Desværre er den nu ned
revet, og vi ved ikke mere om den; måske tør man gætte, at byg
herren har været Axel Brahe — den første privatmand, der ejede
Eskebjærg efter den lange tid, hvor gården var krongods. Den gamle
hovedfløj kender vi kun omridset af fra et matrikelkort fra 1809 ; der
kan være grund til at formode, at også den stammer fra renæssancen,
for en kilde fra det 18. århundredes midte fortæller at »Bygningen er
gammel og god, dog i mangel af Herskabets Beboelse, ikke altiid vel
vedligeholdet«. Gården var omgivet af grave, hvoraf der endnu er
rester tilbage. Ved indkørslen står to granitpiller med årstallet 1786.
Avlsbygningerne, der ligger syd for hovedbygningen, er til dels ældre
end denne; det gælder den teglhængte mejeribygning af bindings
værk, nordligst i det firlængede anlæg vest for den åbne gård, der
fører op til beboelseshuset, og det gjaldt den stråtækte bindingsværks
kørelade øst for gårdspladsen, som nu er nedrevet (1952). I 1953 er
hovedbygningen restaureret ved arkitekt Vagn Kydh.
ERIK RASMUSSEN
EJERE

1280erne Stig Andersen (Hvide)
1370erne Fikke Moltke
1423 Kronen
1603 Axel Brahe
1640 Oluf Daa og Jacob Lindenov
1664 Erik Krag
1671 Friedrich v. Vittinghof (Scheel)

BYGNINGER
Kaldt Eskebjærg

Bindingsværks(?)hovedbygning

1680 Kaldt Scheelenborg

1691 Schack v. Brockdorff
1784 W. Th. v. Stieglitz-Brockdorff
1811 C. Juel-Brockdorff
1912 C. Fr. S. V. Juel-Brockdorff

1843 Grundmuret hovedbygning
opført, to ældre bindingsværks
sidefløje, senere nedrevet
1953 Hovedbygning restaureret ved
V. Kydh

Hovedbygning og sidefløj set fra indkørselen (fot. Aa. Roussell).

Østergaard
Munkebo sogn, Bjerge herred, Odense amt
På den smalle landtange mellem Odense Fjord og Kertinge Nor
ligger Munkebo sogn, godt en halv snes kilometer fra Odense. Lan
devejen Odense-Kerteminde løber gennem sognet. I sognet findes
også herredets højeste punkt, Loddenhøj (58 m), hvorfra der i klart
vejr er vid udsigt til Samsø og den jyske kyst. I sognet lå fra gammel
tid flere herregårde; Dræbygaard og Trellerup er forlængst for
svundne, og nu findes der kun én herregård i sognet, Østergaard,
smukt beliggende i sognets sydligste del. Her om Østergaard findes
lidt skov i det ellers så skovfattige sogn, Vesterskoven; den strækker
sig ned mod Geelså, der på sin vej mod Odense Fjord danner sog
nets vestgrænse.
Den gamle herregård Østergaard, der tidligere hed Kille eller »Kiilsgaard« lå oprindelig i Kølstrup sogn. Den kendte fynske lokalhistori119
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Ostergaard set fra haven (fot. Aa. Roussell).

ker biskop Engelstoft mente, gården havde fået sit mærkelige navn
ved at ligge i et hjørne af Kølstrup, der som en kile skød sig ind i
Munkebo sogn. Gårdens historie i middelalderen kender man slet
ikke noget til. Første gang, den nævnes i dokumenterne, er så sent
som 1584. Gården ejedes da af den gamle, endnu eksisterende adels
slægt Kaas. Ejeren var Anders Kaas. Han var søn af Erik Kaas og
Anne Emmiksen til Gelskov, Møllerup og Brendore. Under Den nor
diske Syvårskrig blev der brug for ham, han blev af kongen tilsagt til
at møde i egen person med harnisk, heste og svende for at lade sig
bruge på toget mod Sverige. 1577 stod hans bryllup i Odense med
Helvig Hansdatter Skinkel (3 liljer), og det er formodentlig på den
tid, Anders Kaas har erhvervet Kiilsgaard, og det er vist også ham,
der har givet gården navnet Østergaard. 1589 var der bispevisitats i
Kølstrup kirke, og biskop Jakob Madsen noterede sig, at herskaberne
fra de 3 gårde stod »til sammen huer i sine Stole«, men da bispen
1595 for anden gang visiterede, var der »Stor Trette om Stoel Stand
(Anders Kaas)«. Bispen spiste middag på Skinnerup, nu Ulriksholm,
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hos Christen Knudsen Akeleye og »laa paa Gorden om Natten«, han
har vel forsøgt at bøje de hårde halse, men først den 15. januar 1596
blev de »forligt af W. Christoffer Walkendrup paa Gorden Breda
Ranzou oc Absalon Gye«. Anders Kaas døde på sin gård en sommer
dag i 1599 og blev begravet i sognekirken i Kølstrup.
I ægteskabet var der kun ét barn, sønnen Hans Kaas, der i rigdom
og social anseelse overgik faderen. Anders Kaas havde givet sin søn
en god opdragelse; han holdt således i to år en »Børne Tugtemester«
på gården og sendte i 1589 sønnen til Sorø skole; efter faderens død
slog Hans Kaas sig ned på Østergaard. Han giftede sig med Birgitte
Eriksdatter Norby til Lindskov, det nuværende Lehnskov. Da Kalmarkrigen udbrød, blev han indkaldt til at tjene i krigen under den
fynske fane. Efter krigen blev han landsdommer på Fyn, et vidnes
byrd om den anseelse, han nød; embedet beklædte han til 1618. Med
Birgitte Norby fik han en del jordegods, og 1625 takseredes han til
378 tdr. htk. Hvornår fru Birgitte døde, er ukendt, men 1627 ægtede
han i Odense Vibeke Asmusdatter Ahlefeldt fra Rygaard, hun døde
allerede året efter på Lindskov, og få år efter må Hans Kaas være
død; 1632 nævnes han nemlig som værende død.
Den yngste søn Jørgen overtog Østergaard, i hvert fald skrev han sig
1638 til gården. Et par år efter holdt han bryllup med Karen Jørgensdatter Grubbe. 1616 havde familien på Østergaard fået en ny nabo
på Skinnerup. Den nye mand her var Christian IV, der i den føl
gende tid forøgede bøndergodset og truede med at opsluge de øvrige
hovedgårde i omegnen. Og samme år, som Jørgen Kaas holdt bryllup,
købte Christian IV Trellerupgaard af Hans Oldeland; 3 år senere
kom turen til Østergaard. Jørgen Kaas måtte forpligte sig til at sælge
den og solgte den da også året efter. For sin imødekommenhed blev
Jørgen Kaas forlenet med Lister len i Norge. Forbindelsen med Fyn
bevarede han som ritmester ved de fynske sogneryttere, og 1648 skrev
han sig til Tøjstrup i Gudme herred. Han var på Fyn under den
første Karl Gustavkrig og faldt tappert kæmpende ved svenskernes
landgang den 16. januar 1658. Efter kampep fandt man hans lig
ganske udplyndret, og kun fordi hans navn var indbrændt på den ene
arm, genkendte man det. Traditionen fortæller, at Karl Gustav hæd
rede ham ved at ledsage liget.
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I 1640erne ejedes da næsten hele Kølstrup sogn af Christian IV, der
1645 skænkede alle 3 hovedgårde til sønnen Ulrik Christian Gylden
løve. Hans historie hører rettelig ind under Ulriksholm, der blev
hovedbesiddelsen. Trellerupgaard var allerede af Christian IV lagt
ind under Østergaard, og gårdens bygninger blev nedbrudt. Under
arbejdet på at udruste hæren i 1657 måtte Ulrik Christian Gyldenløve
gang på gang lægge ud for kronen og ødelagde derved sin økonomi.
Sine udenlandske kreditorer tilfredsstillede han ved pant i de fynske
godser. Da krigen kom, gik det hårdt ud over egnen ved noret, og
Gyldenløves ejendomme blev stærkt medtaget. Under krigen var
Ulrik Christian Gyldenløve død, og kreditorerne styrtede sig over det
herreløse gods. Det var købmænd fra Hamborg, fynske adelsmænd
og odenseanske borgere som dr. Christoffer Balslev. I en halv snes
år herskede en håbløs forvirring, men omkring 1670 begyndte pro
viantskriver Hans Hansen Osten at udkøbe de forskellige panthavere
af Østergaard, men det tog tid, og først i 1677 blev den sidste pant
haver udkøbt; da var både proviantskriveren og hans hustru Abel
Cathrine (v. d. Wisch) døde. Begge var knyttet til dronning Sophie
Amalie, og Abel Cathrine var af dronningen blevet anvendt til at
kropsvisitere Leonora Christine i Blåtårn.
Østergaard arvedes af deres plejedatter Hedvig Spend, en præste
datter fra Vordingborg. Samme år 1676 giftede hun sig med Nicolaus
Brüggemann, der var amtsforvalter over Steinburg og Segeberg am
ter. Den driftige holstener kastede sig med rastløs energi over driften
af den forsømte gård. Hedvig Spend, der også havde arvet Ulriks
holm efter sine plejeforældre, må af en eller anden grund have af
stået den, men i 1679 købte Brüggemann den tilbage. 1683 forøgede
han Østergaards jorder ved at lægge Trellerups marker under den;
byen havde i 1664 bestået af 6 gårde. 1679 opgives det, at Østergaard
havde 29 tdr. htk. Brüggemann erhvervede også Munkebo kirke, der
fra nu af fulgte Østergaard. 1680 blev han optaget i den danske adel,
og et par år efter døde han. Hedvig Spend ægtede senere komman
danten i Danzig Jakob v. Kampen. Sidenhen var gården på forskel
lige arvingers hænder; men i 1703 lykkedes det fru Hedvig Spend«
søn af første ægteskab oberstløjtnant Godske Hans v. Brüggemann at
udkøbe de andre arvinger for 9.000 rdl. Hovedgårdens takst var da
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Dagligstue (fot. Aa. Rousseil).

26 tdr. htk. og svins olden 3 tdr. htk., Trellerupgaard 25 tdr. htk. og
halvdelen af Vigelsø i pant = 3 tdr. htk. Desuden havde oberstløjt
nanten året forinden af moderen fået overdraget Ulriksholm. Han
udvidede bøndergodset betydeligt ved køb i Munkebo, Agedrup,
Drigstrup, Seden, Rønninge og Rolfsted sogne. I Kølstrup kirke lod
han indrette en begravelse for den Brüggemannske familie, hvori han
selv og begge hans hustruer ligger begravet; i tårnet ses to små sten
epitafier over dem, og kirkens smukke altertavle, som han skænkede i
1713, og som bærer hans navn, minder os stadig om den retskafne
og brave Godske Hans v. Brüggemann. Også de fattige betænkte han,
både i Seden og Munkebo oprettede han hospitaler, hver med plads
til 2 familier.
Oberstløjtnant v. Brüggemann overlod Ulriksholm til svigersønnen
major Ulrik Frederik v. Heinen, medens sønnen major Caspar Her
mann v. Brüggemann arvede Østergaard. Den 12. juni 1733 stod hans
bryllup i Marslev kirke med Ide Sophie Brockenhuus v. Løwenhielm,
og da hun døde i 1768, ægtede han året efter Charlotte Amalie
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Hallen med portræt af Ulrik Chr. Gyldenløve (fot. Aa. Roussell).

Nørckenkrone. De to første ejere af slægten Brüggemann havde i høj
grad øget godset. Som tidligere omtalt havde oberstløjtnanten udvidet
bøndergodset ved at købe en del af det tidligere ryttergods i sognene
om Østergaard, ialt 246 tdr. htk., desuden havde han erhvervet Køl
strup, Agedrup og Munkebo kirketiender, og heraf blev Munkebo
kirketiende efter oberstløjtnantens død ved Østergaard, der i 1751 var
en smuk og anselig ejendom med sine 58 tdr. htk.
Major v. Brüggemann fik i 1751 gården lagt til Munkebo sogn ; han
begrundede ansøgningen med, at der var lige langt til begge kirker,
og at han var kirkeejer i Munkebo. Det afgørende for ham var nok,
at han ikke ville søge en kirke, der tilhørte svogeren på Ulriksholm,
men sidde i sin egen kirke og herskabsstol. Majoren døde som kon
ferensråd i 1781, og dermed var det slut med slægten Brüggemann på
Østergaard. Arvingerne solgte 1783 godset, og enken flyttede til Ker
teminde, hvor hun senere omtales som en »efter sin Stand og sine
Omstændigheder meget fattig Kone«. Østergaards nye ejer var Ulrich
Wilhelm de Roepstorff, en forhenværende søofficer, der tidlig var
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kommet ud til De vestindiske Øer, hvor han blev kommandant på
Sankt Thomas og i Struenseeperioden generalguvernør. 1795 forøgede
han sit fynske jordegods ved købet af baronierne Einsiedelsborg og
Kjørup på Nordfyn, men allerede i 1801 skilte han sig af med Østergaard, der blev solgt for 144.000 rdl. Køberen var generalha veinspek
tør Chr. Schmidt, der et par år efter overlod gård og gods til sønnen
Johan Schmidt. Jorderne var allerede blevet udskiftet i slutningen af
18. århundrede; men endnu i begyndelsen af 19. århundrede var af
de 22 gårde i Agedrup sogn, der lå under Østergaard, kun en halvgård
udflyttet. Da Johan Schmidt overtog gården havde den 50 tdr. htk.,
og bøndergodset omfattede 295 tdr. htk. Bøndergodset fordelte sig
med 22 bøndergårde og 22 huse med jord i Agedrup sogn, 9 gårde
og 6 huse med jord i Munkebo sogn og 2 gårde i Marslev sogn;
hertil må så lægges gods i Seden sogn. Gården dreves næsten udeluk
kende ved hoveri. 1815 averteredes den til salg. Bøndergodset var
da 166 tdr., så i årene mellem 1803 og 1815 må en stor del af fæste
godset være solgt til selveje. Johan Schmidt var en dygtig landmand,
der med stor iver tog sig af godsets skovareal, og det hedder i denne
tid om Østergaard, at den i henseende til skovkultur hævede sig over
det almindelige. 1817 var vekseldrift indført: 1. skifte halvt med rug
og halvt med havre, 2. staldfoder, 3. vintersæd, 4. ærter, kartofler,
vikker, boghvede, 5. byg, 6.-7. kløver med rajgræs. 1828 anskaffede
Schmidt gennem Drewsen på Strandmøllen en amerikansk plov. Om
besætningen vides det, at endnu i 1820erne var kvæget staldfodret;
hestene var ude i juli måned og køerne i »ævred«.
1849 gik gården i arv til sønnen kaptajnløjtnant Chr. J. Schmidt,
hvis dattersønner 1891 solgte den til Carl August Oldenburg. 4 år
efter købtes den ved auktion for 362.000 kroner af Otto Suhr, der i
nogle år havde været knyttet til gården som bestyrer og forpagter.
Bøndergodset var da forlængst solgt fra. 1922 solgte godsejer Suhr
gården til U ds tykningsforeningen for Sjællands og Fyns Stifter. 232
tdr. Id. solgtes til udstykning for en sum af 244.000 kr. Hovedparcellen
købtes 1923 af Østergaards nuværende ejer Marius Boel for 382.000
kr. Til gården hører nu 370 tdr. Id., hvoraf 119 tdr. Id. er skov.
Den nuværende hovedbygning er opført 1731 af oberstløjtnant
Godske Hans Briiggemann. Den er opført i egebindingsværk i ét
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stokværk af røde mursten. Kælderen er dog bygget af kamp og stam
mer formodentlig fra Anders Kaas’ tid. Gårdens nuværende ejer har
på mange måder forbedret gården. Således er hovedbygningen i
1924-25 blevet underkastet en gennemgribende restauration efter
tegning af arkitekt Mindedal. Også ladegården er istandsat, og der er
bygget kornmagasin, svinestald og kostald med jernbjælker, hvælvin
ger og tegltag, ligesom der er indlagt vand og elektrisk lys. Jord
arealet er for en stor del blevet drænet.
Det 20. århundrede er faret hårdt frem mod den gamle gård, og
der er kun rester tilbage af fordums herlighed, af Ulrik Christian
Gyldenløves og Bruggemannernes gård. Det er derfor med glæde, man
konstaterer, at der nu atter er rejst en smuk og veldrevet gård, og
forhåbentlig kan Østergaard gå en mere rolig fremtid i møde.
AAGE FASMER BLOMBERG

EJERE

BYGNINGER

1584 Anders Kaas

1598 Bygning på kampestenssokkel,
navnet antagelig nu skiftet fra
Kiilsgaard til Østergaard

1643 Christian IV
1645 Ulrik Christian Gyldenløve
1658-70 Forskellige ejere
1670 Hans Hansen Osten
1676 Nicolaus Brüggemann
1703 Godske Hans v. Brüggemann

1731 Hovedbygningen i egebindings
værk i ét stokværk

Ulrich W. de Roepstorff
Chr. Schmidt
C. A. Oldenburg
O. Suhr
Udstykningsforeningen for
Sjællands og Fyns Stifter
1923 Marius Boel

1783
1801
1891
1895
1922

1924-25 Hovedbygningen og avls
gården gennemrestaureret og
moderniseret ved E. Mindedal

Hovedbygningen med Chr. IV"s gamle hovedbygning til højre (fot. Stoffer).

Ulriksholm
Kølstrup sogn, Bjerge herred, Odense amt
Ved den inderste vig af Ker tinge Nor, der som en fortsættelse af
Kerteminde Fjord drejer mod syd ind i frugtbart fynsk land, ligger
Ulriksholm. Den høje hovedbygning med det slanke, spirdækte tårn
ligger idyllisk skønt på skrænten ned mod vandet, herligt indrammet
af den gamle have, der fortsætter sig i skov nordpå langs kysten.
Ligeoverfor har Ulriksholm Kølstrup kirkes brede, tunge murmasser,
og i de to monumentale bygninger, herregård og kirke, har menne
sker fra fjerne tider sat blivende præg på denne egn. Som den ældste
har kirken, der blev bygget allerede i Valdemarernes tid, været vidne
til gårdens vækst fra en ringe begyndelse, til den i Christian IV’s dage
skød op med knejsende tårne som et tegn på, at den nu var vokset
til at være en af Fyns store landejendomme og endda bestemt til
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Søndre fløj set fra sydvest, opført af Christian IV (fot. Harry Petersen).

hjem for en kongesøn. Men kirken har også set, hvordan den vidtfarende, urolige mand ikke fik held til at grunde et hjem for sig og
en efterslægt, hvordan gård og gods en stund blev splittet for alle
vinde, indtil der igen kom rolige samlingstider, og Ulriksholm kunne
fortsætte, under vekslende kår ganske vist og under det bestandige
op og ned, der kendetegner alle vore herregårdes historie indtil
denne dag.
Denne gårds oprindelse fortaber sig i mørke. Da den første gang
træder frem i skriftlige kilder i slutningen af middelalderen, hed den
Skinnerup, et navn, der muligvis genfindes i »Skinninge Dam«, en
lille dam, nu i Ulriksholm have, men tidligere beliggende uden for
den, i marken.
Den først kendte ejer af Skinnerup synes at være en mand af æld
gammel fynsk slægt, ligesom Marsvinernes knyttet til Odense og op
rindelig bosat her. Adskilligt tyder på, at gården i begyndelsen af 16.
århundrede tilhørte denne slægts førstemand, den kendte og virk
somme Odenseborgmester Mikkel Pedersen (død 1539), der tillige
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var et stort stykke af en godsspekulant. Efter akelejeblomsten i deres
våben antog slægtens medlemmer i 16. århundrede navnet Akeleye.
Den første sikkert påviselige ejer af Skinnerup er imidlertid hans lidet
kendte søn Knud Akeleye, der levede på Frederik II’s tid, og gården
arvedes af sønnen Christen Akeleye, der var gift med Regitze Sparre
og 1589 overtog ejendommen. I hans tid var Skinnerups jord delt i
tre marker og lå altså ikke i fællesskab med den nærliggende Hund
slev by. Gårdens tilliggende af bøndergods var dog dengang ikke
særlig stort: i selve Kølstrup sogn i Hundslev 4 gårde og 7 huse, i
Kølstrup by 1 gård og 3 huse, i Kertinge 4 huse, i Ladby 1 gård og
1 hus og i nabosognene ialt 16 gårde og 4 huse. Det var en besid
delse af mellemstørrelse, men heller ikke mere. Dens svaghed var
og er endnu mangel på ordentlig skov og eng, og når Skinnerup er
den eneste af det nuværende Kølstrup sogns fire herregårde, der er
tilbage, og når den ikke blot er blevet holdt oppe, men efterhånden
voksede frem til en virkelig storejendom, skyldes det, at den for en
stund gled over til mægtige og højfornemme ejere, der havde midler
udefra til at gøre den til det, den blev. Skinnerup trådte nemlig ind
i en helt ny og mere strålende periode — den fik endog et nyt bygge
sted, et nyt navn og nye bygninger — efter at Christen Akeleye 1616
havde skødet den med tilliggende bøndergods til ingen ringere end
Christian IV. Til gengæld gav kongen ham Sankt Hans Kloster i
Odense på livstid. Når Christen Akeleye solgte Skinnerup, var grun
den vel bl.a. den, at hans ægteskab var barnløst, og at de børn, han
havde med en ufri kvinde, ikke kunne arve ham. Forøvrigt var han
alle dage en slet husholder, og meget muligt har han set sig nødsaget
til at afhænde gården, da der tilbød sig gunstig lejlighed.
Kongens hensigt var fra første færd at gøre Skinnerup til et len. Det
styredes som regnskabslen fra 1616-20 af lensmanden på Odensegaard ; derefter havde Hans Oldeland til Trellerup i Munkebo sogn
det i forpagtning i to år og en Augustinus Ebbel fra 1622 - 28, da det
forenedes med landsdommerembedet. I disse år øgedes ejendommen
på forskellig vis. Kongen udvidede således gårdens tilliggende af fæste
gods og føjede 1640 dertil Trellerupgaard; også den nu i Munkebo
sogn beliggende herregård Østergaard blev 1643 lagt til Skinnerup.
Da fik kongen andre planer med det store, hurtigt voksende godsom
9 DSH 7
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råde. 1645 overdrog han det hele under navnet Ulriksholm til sin søn
med Vibeke Kruse, Ulrik Christian Gyldenløve. Til selve herregården
hørte da 47 gårde, 1 bol og 18 huse foruden de to nyerhvervede ho
vedgårde. Gyldenløve var da kun 15 år gammel, og denne gave var
slutstenen på mange velgerninger, hvormed kongen havde overøst
denne sin yndlingssøn. Formynder og bestyrer af denne og andre ejen
domme for den unge Ulrik Christian var først Anders Bille til Damsbo
og derefter Steen Bille til Kærsgaard. Gyldenløve selv var en ualmin
delig fremmelig ung mand; inden sin konfirmation havde han ved
sine bedrifter i Torstenssonkrigen tilkæmpet sig stillingen som rit
mester, og krigen blev fra nu af hans egentlige fag. Han tumlede sig,
fra han i 1648 forlod sit fædreland, i udenlandsk krigstjeneste, og
Condé og Turenne var blandt hans læremestre. Han var kun lidt
hjemme i Danmark i disse år. Første gang fra efteråret 1648 til 1649,
anden gang 1652, da han fik sin moders lig ført til sin sognekirke ved
Ulriksholm. 1654 kaldte Frederik III ham tilbage, gav nogen tid efter
sin statelige og berømte halvbroder titel af generalmajor og satte ham
til at bedre landets krigsberedskab. De omfattende hvervninger, Gyl
denløve foretog, da svenskekrigen nærmede sig, satte ham i en bety
delig gæld, og han måtte tidlig begynde på pantsætninger, da staten
var ude af stand til at fyldestgøre ham. At svenskekrigen kom, var
Gyldenløve næppe uden andel i, men han udfoldede et energisk ar
bejde som øverstkommanderende over hæren, og hans glimrende fø
reregenskaber kom her i høj grad til deres ret. Men sygdom lammede
ham, og krigens resultat er bekendt. Under den anden svenskekrig var
han sjælen i Københavns forsvar, hvis mest glimrende udfald fandt
sted under hans ledelse. Atter ramte sygdom ham, og denne gang blev
det døden. Den indtraf 11. december 1658, da han kun var 29 år gam
mel, og sorgen var stor over denne strålende begavede mands død —
en af de få, der havde heltens væsen og egenskaber.
Egnen omkring Ulriksholm blev overordentlig stærkt medtaget
under svenskekrigen. Kølstrup sogn var en rygende ruinhob. Særlig
galt blev det, da de danske og allierede tropper 31. oktober 1659 gik i
land ved Kerteminde. Da »satte den ganske svenske Arme sig Ons
dagen derefter d. 2. November ved Ulriksholm, der at formene vore
Folk Passen (adgangen) ind i Landet«. Ved denne lejlighed var det,
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sognepræst Poul Bagger øvede en bedrift, der ikke står meget tilbage
for den kendte Hans Madsens i Svanninge på Grevefejdens tid, idet
han med største livsfare, med tab af præstegård og alt sit rørlige og
urørlige gods bragte Hans Schack meddelelser om fjendens tal og be
vægelser. Men trods sin fraværelse fra ejendommen og pengevanske
lighederne og krigens ødelæggelser lykkedes det dog Ulrik Chr. Gyl
denløve at sætte sit præg på Ulriksholm — også udover selve navnet.
Allerede Christian IV havde flyttet gården fra dens gamle sted og
begyndt opførelsen af en ny hovedbygning. 1636 havde han sønden på
det indgravede voldsted bygget et stateligt hus helt af røde mursten
og meget solidt, på en flere skifter høj granitsokkel, i to stokværk med
kælder. Efter den velbevarede rumdeling i den hvælvede kælder var
grundplanen her den for Danmark så typiske renæssanceplan, der
genfindes bl. a. på Hollufgaard, med indgangskorridor, hvorfra der er
adgang til to store gavlsale og til de mindre rum bag korridoren. Ad
gangen til det øvre stokværk var på tidens ubekvemme vis i et trappe
tårn ; dette var prydet med spir. Af Christian IV’s store stenhus står

9*
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nu kun kælder og nederste stokværk tilbage, og rumdelingen i dette er
ganske forandret, men der er grund til at tro, at den fra først af har
svaret til kælderens. I andet stokværk skal efter traditionen riddersalen
have været. Tre prægtige dørindfatninger, udskåret i rigeste renæssan
cestil, skal i sin tid have haft plads i riddersalen og er nu anbragt i
det yngre hus’ forstue. En udbygning på husets østre side stammer fra
en lidt senere tid. Til det søndre hus føjede Gyldenløve 1646 et østre
hus, svarende til det gamle og endnu ret velbevaret. Det blev bygget
af røde og gule mursten og svarer for øvrigt til det ældre hus i stør
relse. Det fik kælder, dog uden hvælvinger, og derover to stokværk.
Også her var adgangen gennem et trappetårn, oprindelig med sand
stenstrappe, der her undtagelsesvis snoede højre om. Af den oprinde
lige rumdeling synes intet at være tilbage. Alt er nu præget af ombyg
ninger i 18. århundrede. I fruerstuen — om i det østre eller søndre
hus vides ikke — var anbragt fyndsprog af Davids salmer, bl. a. det
meget nærliggende: Giv Kongens Søn da Ret! At det er tidens konge
lige bygmestre, der har arbejdet på Ulriksholm, er højst rimeligt, og
det koloristiske — rød- og gulstribede — i behandlingen af det østre
hus’ ydermure leder i høj grad tanken hen derpå. De to huses nuvæ
rende tilstand vanskeliggør dog tilknytning til bestemte bygmester
navne. Et uregelret vinkelanlæg, som Ulriksholm nu var blevet, var
ingenlunde efter tidens krav. Tiden elskede det regelrette åbne tre
fløjede anlæg, der også her på Ulriksholm, i forbindelse med den
gamle trelængede ladegård i bindingsværk umiddelbart vest for borg
gården, ville have dannet en smuk og sluttet helhed. Meget muligt har
da også et nordre hus, svarende til de andre huse, været påtænkt, men
er aldrig blevet opført. Den nordfløj, der senere stod, var kun en be
skeden bygning.
Efter Gyldenløves død faldt hans kreditorer — for en stor del rige
hamborgere — over boet, og nu begyndte en såre bevæget tid for gård
og gods, der varede århundredet ud. Det så endog til tider ud, som
om Ulriksholms dage som storgård var talte. Da købtes den 1673 af
den bekendte Abel Cathrine (v. d. Wisch), enke efter proviantskriver
Hans Hansen (Osten), der nogle år i forvejen havde købt Trellerupgaard og Østergaard. Faren var dermed drevet over for Ulriksholm,
og de tre ejendomme var endda foreløbig atter samlede på én hånd.
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Et minde om hendes korte ejertid er det hospital, hun oprettede i Køl
strup. Hun døde 1676 og efterlod alle tre gårde til sin hovedarving,
plejedatteren Hedvig Spend. Ulriksholm synes imidlertid at være gle
det ud af hendes hånd, thi 1679 ejedes den af Torben Nielsen, forhen
forvalter over Elkjær, der da solgte gården, der var på 50 tdr. htk., til
Nicolaus Brüggemann. Denne dygtige holstener (født 1632) havde 1676
indgået ægteskab med Hedvig Spend og var dermed kommet i besid
delse af Østergaard og Trellerupgaard. Han arbejdede energisk med
sine ejendomme; Trellerupgaard tilligemed Trellerup by nedlagde
han og lagde det hele ind under Østergaards drift. Han var ude om
sig efter bøndergods, der egnede sig til at lægge til Ulriksholm, og
købte 1681 en del gårde. Året efter købte han af justitsråd Peder Pe
dersen Lerche Vikelsø i Odense Fjord, som han med kgl. tilladelse
lagde ind under Ulriksholms hovedgårdstakst. 1683 fik han fri birke
ret til Ulriksholm og Østergaard »paa en Plads Ulriksholm og Øster
gaard nær og bekvem liggende«. »Tinghusløkken« og »Gadehus« (gal
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gehus) minder endnu om birketiden. Kort efter at have opnået denne
herlighed for sin gård må han være død, og enken ægtede oberst Jacob
v. Kampen, kommandant i Danzig, der således kom i besiddelse af
Ulriksholm og Østergaard. Ulriksholm ville han øjensynlig gerne af
med og solgte den til Albrecht Hesselkjær, men handelen synes at være
gået tilbage. 1702 overdrog ægteparret så gården til Hedvig Spends søn
af første ægteskab, oberstløjtnant Godske Hans v. Brüggemann, der
snart efter også fik overladt Østergaard.
Endelig var Ulriksholm kommet under rolige og stabile forhold.
Slægten Brüggemann, der har talt så mange dygtige godsejere og ha
bile officerer i Danmark og var stærkt knyttet til Nordfyn, forstod
åbenbart at assimilere sig med de nye omgivelser og den nye egn, og
det samme gjaldt i ligeså høj grad de familier af andre slægter med
ligeså fremmede navne, der kom til at eje den gamle gård og sad inde
med den op igennem hele 18. århundrede. G. H. v. Brüggemann (født
1677) havde 1703 ægtet Margrethe Vilhelmine Hausmann, som han
mistede 1717. Han giftede sig på ny 1722 med Dorthea Hedvig Arentsdatter Krag, der dog døde efter 6 års ægteskab. I begge ægteskaber
havde han adskillige børn, der alle synes at være kommet i gode kår;
en af døtrene blev gift med A. G. Moltke til Bregentved. G. H. v.
Brüggemann tog sig meget af Ulriksholm, og i disse tider, da have
dyrkning og havekunst for alvor trængte ind på vore herregårde, an
lagde han en herlig frugthave; en dyrehave blev indrettet og fiske
parker udgravet. Han var i det hele taget gård og egn en god mand.
En søstersøn af ham omtaler »hans rare Gudsfrygt og Godgørenhed
til Opbyggelse«, og som så mange af sine standsfæller var han især
virksom for at hjælpe gamle og svage mennesker; kort før sin død
1736 oprettede han hospitalerne i Seden og Munkebo. Men allerede
1730 synes han at være kørt træt. Han trak sig helt tilbage fra gods
driften, skiftede mellem sine børn og gik på aftægt. Han overdrog sin
svigersøn, major Ulrik Frederik v. Heinen og sin datter Cathrine (født
1709) Ulriksholm med Kølstrup og Agedrup kirketiender. Den gamle
herre skulle have bolig, kost og klæder på Ulriksholm, så længe han
havde lyst, med børn og domestikker, indtil han mulig flyttede til
Østergaard til sønnen. Han skulle have »de øverste Logementer og
Værelser udi det store nye Vohnhus (d. v. s. østfløjen) samt det saa134
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kaldte hvide Kammer paa det andet »Vohnhus« (d. v. s. søndre hus).
Således blev Østergaard atter skilt fra Ulriksholm for aldrig mere at
forenes med den. Østergaard overdroges sønnen Caspar Herman v.
Brüggemann.
Major Ulrik Fr. v. Heinen (født 1695) var af en tysk adelsslægt,
der allerede tidligere havde haft tilknytning til Ulriksholm, idet en
mand af slægten havde været gift med en datter af etatsråd Nikolaus
Brüggemann. Også v. Heinerne var en officers- og godsejerslægt, der
med mange bånd var knyttet til Fyn, og begge slægter har på deres
gode gårde ført stort hus og været med til at præge det liv, der leve
des på Fyn, særlig Nordfyn igennem hele 18. århundrede. Det gælder
ikke mindst det hjem, ægteparret Heinep-Brüggemann stiftede på Ul
riksholm ; de førte de gode traditioner videre fra oberstens tid. Majo
ren udvidede Ulriksholms tilliggende 1741 ved af Salomon Lindegaard
at købe den fordums hovedgård Kejrup, godt 16 tdr. htk., hvis avling
han 1747 fik lov til at »henføre til Ulriksholm, dér aftærske og udføre
den«, og Ulriksholm kunne nu rose sig af tid efter anden at have
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knyttet ikke mindre end tre ældre hovedgårde: Østergaard, Trelierupgaard og Kejrup til sig. Selve hovedgården havde, da han overtog den,
godt 53 tdr. htk. ager og eng, men kun 1 td. htk. i skovskyld ; bønder
godset var 440 tdr. htk. Dertil kom tienden af Kølstrup og Agedrup
kirker tilsammen 72 tdr. htk. Bøndergodset udvidedes i hans tid med
godt hundrede tdr. htk., så Ulriksholm blev efterhånden en endog
meget anselig besiddelse, særlig i betragtning af den frugtbare egn,
hvor dens fæstegårde lå. Men det kostede! Og majoren måtte gøre
gæld, endog en meget betydelig. Arkivet gemmer endnu talrige gælds
breve, han måtte udstede, og det lykkedes ingenlunde i hans ejertid at
få dem indfriet. Det lå tilmed i forholdene, at det blev majorinden,
der måtte tage sig af gård og gods ; men hun gjorde det med stor dyg
tighed og på sådan måde, at der, da der fra ca. 1750 kom bedre tider
for landbruget, virkelig kom velstand til huse. Og dog var gælden ved
mandens død 1761 efter de tiders forhold kolossal. Da havde oberst
Cicignon på Nakkebølle samlet alle gældsfordringer, som om han ville
forsøge at tilegne sig gården, og 1763 bekender majorens enke, at hun
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er ham 42.000 rdl. skyldig. Men »Karen Heins« klarede sig igennem
alle vanskeligheder. Hun var efter alle vidnesbyrd en udmærket kvinde,
med stærk slægtsfølelse, og hun satte pris på at gøre Ulriksholm til et
samlingssted for familie og gode venner.
Efter majorens død beholdt enken gården til sin død 29 år efter og
residerede på Ulriksholm som en dronning, beundret og elsket af sin
talrige slægt. Ægteparrets eneste søn Caspar Herman døde 1767, og
der måtte nu træffes en ordning for fremtiden. Hun tænkte på at op
rette et stamhus for en dattersøn Poul Rosenørn, søn af gehejmekonferensråd Peder Rosenørn til Katholm. Det skete imidlertid ikke, og
efter at gamle Karen Heins var død 1790, i den høje alder af over
81 år, gik Ulriksholm over til den nævnte dattersøn, kammerherre
Poul Rosenørn. Han var blevet enkemand 1782 efter få års ægteskab,
og han giftede sig aldrig senere; han følte sig stærkt tiltrukket af sin
moders slægtsgård. Katholm gik over til en sidelinje, og han udkøbte
nu sine medarvinger for 110.000 rdl., opgav sine embeder i Køben
havn og slog sig ned på Ulriksholm, som fra da af tog al hans tid og
arbejdsevne, fraregnet året 1798 - 99, da han var stiftamtmand over
Fyns stift. Gård og gods havde i alt væsentligt samme omfang som i
majorens tid, og stadig var det gode tider på Ulriksholm. Poul Rosen
ørn fortsatte traditionen fra Karen Heins dage, og også hans hjem
var et kært tilholdssted for slægt og venner, da han, fin og klog som
han var, skønt enkemand forstod at gøre Ulriksholm til et hyggeligt
hjem. Straks da han tiltrådte ejendommen, begyndte han et omfat
tende moderniseringsarbejde af bygningerne, særlig dog østfløjen, og
meget muligt er det denne fløj, der i sin tid blev kaldt »Fremmedhuset«, der først fra hans tid blev den egentlige herskabsbolig. Tårnet
på sydfløjen brød han ned, og ovenpå det andet tårn opførte han en
bindingsværksbygning, 26 alen høj med græsk kuppel, hvorfra der var
en herlig udsigt over den hele egn. Det var også ham, der anbragte
den nuværende tårnportal og portalen mod haven, begge af sandsten.
Fæstegårdenes overgang til selveje fremmede han med stor iver og på
vist nok overdrevent fordelagtige vilkår for bønderne. Selve hoved
gården formindskedes betydeligt ved frasalg både af skov og af jor
der, hvorved der opstod to nye ejendomme, Ørnfeldt og Rosenlund,
begge opkaldt efter Poul Rosenørn.
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Men de dårlige tider for landbruget i statsbankerottens dage og
huslige forhold slog hans idealistiske forhåbninger ned. Den eneste
søn Cecilius Andreas, der havde fået bolig på Kejrup, var alt andet
end økonom, cg da han døde 1820, og indtægterne af gård og gods
var blevet stærkt forringede, besluttede den gamle kammerherre sig til
at sælge løs af de få rester af fæstegodset, og til sidst solgte han 1826
selve hovedgården til den senere jægermester Rasmus Petersen og flyt
tede ned til Kølstrup by, hvor han tilbragte sine sidste år under meget
beskedne kår i »Majorshuset«. 1829 døde han, 73 år gammel, og vel
nok inden han endnu kunne se de gode resultater af sine bestræbelser
for at fremme bøndernes kår. Hans to børnebørn fik aldrig noget
med Ulriksholm at gøre, og han selv blev den sidste repræsentant for
den række sympatiske mænd og kvinder, der havde kastet glans over
Ulriksholm i omtrent halvandet hundrede år. Den nye ejer begyndte
med at hugge løs i skoven, og efter sigende indvandt han derved så
meget, at han fik hele købesummen ind. Ladegården brændte 1828,
men genopbyggedes på samme sted af materialet fra det nedbrudte
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andet stokværk af søndre hus. I 1850’erne solgte Petersen gården til
kammerherre, baron Adam Christopher Ho'lsten-Charisius til Lan
gesø, der senere overdrog den til svigersønnen ritmester Gustav Alex
ander Berner, der 1863 solgte den til hofjægermester, greve Frederik
Vilhelm Steen Danneskiold-Samsøe, samme år som denne ægtede
Eugenie Frederikke Charlotte Clara komtesse Holstein-Ledreborg
(født 1841). Politisk interesseret, som han var, var han først valgt
medlem af landstinget og trådte senere som kongevalgt medlem ind i
samme ting. I hans tid tilkøbtes Ørnfeldt (27 tdr. htk.). Efter hans død
1895 beholdt hans enke ejendommen. Med gårdens ydre udseende
foregik der i hendes tid store forandringer. Hovedfløjen, der tidligere
var blevet istandsat af Nebelong og ved den lejlighed ganske vist
havde fået et renæssancespir på tårnet, men samtidig fik forlorne ce
mentdekorationer i smag med stilen i Christian IV’s bygninger, kom
nu atter til at fremtræde med enkle, glatte murflader, dog med den
forandring, at de gule murskifter blev erstattet med røde. Og da lade
gården brændte 1911, og Ørnfeldts avlsbygninger året efter, opførtes
nye avlsbygninger for begge gårde på Ørnfeldt. Ulriksholm er nu som
så mange herregårde i nyere tid blevet isoleret, og på ladegårdens
plads er anlagt have. Den gamle karakter af landejendom er dermed
forsvundet, og Ulriksholm virker nu alene ved sine gamle borggårds
bygninger i de skønne omgivelser.
Efter Eugenie Danneskiold-Samsøes død 1925 købte greve Hans
Ahlefeldt-Laurvig, Hjortholm, Ulriksholm og Ørnfeldt, men afhæn
dede tre år senere de to gårde til godsejer, hofjægermester Helge du
Piessis de Richelieu. I oktober 1941 stillede han Ulriksholm hoved
bygninger til rådighed for Statens civile Luftværn, der i det følgende
årstid havde den fynske udrykningskolonne installeret her; i novem
ber 1942 blev hovedbygningen derefter stillet til rådighed for krigs
ministeriet, der på dette sted indrettede en rekrutskole med tilliggende
barakker. Under disse forhold boede ejeren på Ørnfeldt, hvor da også
hans smukke gamle møbler, malerier, porcelæn og kunstgenstande var
anbragt.
Ulriksholm og Ørnfeldt købtes 1947 af konsul N. J. Haustrup,
Odense, der i 1952 omdannede godset til et aktieselskab: A/S Ulriks
holm og Ørnfeldt. Konsulen bebor selv Ulriksholm. Godsets samlede
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tilliggende udgør nu 470 tdr. Id. ager og 120 tdr. Id. skov. 15 tdr. Id.
er have og gartneri. Da der ikke findes avlsbygninger på Ulriksholm,
drives agerjorden fra Ørnfeldt, der er gennemmoderniseret og me
kaniseret.
VILH. LORENZEN

EJERE

BYGNINGER

1520erne Mikkel Pedersen Akeleye
1616 Christian IV

Kaldt Skinnerup
1636 Sydfløjen med trappetåm
opført i to stokværk
1645 Kaldt Ulriksholm
1646 Østre hus med trappetårn
opført i to stokværk

1645 Ulrik Chr. Gyldenløve
1658-79 Forskellige ejere
1679 Nikolaus Brüggemann
1730 U. Fr. v. Heinen
1790 Poul Rosenørn

1826-63 Forskellige ejere

1863 Fr. V. S. Danneskiold-Samsøe
1925 - 47 Forskellige ejere
1947 N. J. Haustrup

1952 A/S Ulriksholm og Ørnfeldt

Østfløjen moderniseret,
tårnet forhøjet i bindingsværk,
to portaler opført
1828 Sydfløjens øverste stokværk
nedbrudt, avlsgården genopført
efter brand
1860erne Istandsættelse ved
N. S. Nebelong
1911 Ladegården fjernet efter brand
Hovedbygningen gennemmodemiseret og restaureret

Hovedbygningen set fra indkørselen fra syd (fot. Niels Elswing).

Klarskov
Marslev sogn, Bjerge herred, Odense amt
Øst for Odense sænker den frugtbare fynske jord sig langsomt ned
mod fjorden. To vandløb, Vejrup Å og Geels Å trækker som de sid
ste rester af istidens smeltevandsstrømme furer i den lerede moræne
flade, og midt imellem dem ligger Klarskov omgivet af sine frodige
marker. Af den skov, der har givet ejendommen navn, og som i sidste
halvdel af 1400’erne sammen med Holevgaards skovareal havde olden
til 400 svin, er der nu kun en lille rest tilbage nord for gården.
Målt med en almindelig herregårdsalen er Klarskov ikke nogen
betydelig ejendom, men dens historie går langt tilbage i tiden. Den
første kendte ejer, hr. Axel Andersen, har åbenbart siddet lidt hårdt
i det, for 1423 - 24 solgte han gården til Steen Basse til Tybjerg med
den besked, at hr. Steen selv måtte indløse gården hos hr. Bjørn Olufsen (Bjørn), der havde pant i den, og 1438 fik Steen Basse endelig
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låsebrev på den. Han var gift med Bjørn Olufsens broderdatter og
arvede med hende Søholm og Skullerupholm på Sjælland og det fyn
ske Lykkesholm. Han var lensmand på Nyborg Slot og blev senere
medlem af Erik af Pommerns rigsråd, hvor han som en af de sidste
holdt fast ved kongen. Steen Basse var sin slægts sidste mand, og på
sine gamle dage arbejdede han ivrigt på gennem Bille’rne og Godov’erne at bevare navnet for eftertiden. Klarskov synes han at have skæn
ket til Antvorskov kloster, men derefter er gårdens historie ukendt,
indtil 1674, da en Oluf Knudsen i Klarskov nævnes, men først fra be
gyndelsen af 1700’erne er ejerlisten komplet. På den tid solgte Hans
Lindegaard gården til landsdommer, justitsråd Andreas von Bergen,
der imidlertid 1734 lod oberstløjtnant Godske Hans von Brilggemann
til Ulriksholm i hans sted gå ind i købet. Han tilhørte en slægt af
godsejere og officerer, der særlig var knyttet til Nordfyn, men oprin
delig stammede fra Holsten. Han var gift to gange, med Margrethe
Vilhelmine Hausmann og Dorthea Hedvig Arentsdatter Krag, og
alle hans børn synes at have klaret sig godt. En af døtrene var gift
med A. G. Moltke til Bregentved og en anden med major U. Fr. v.
Heinen på Ulriksholm.
Hvad den redelige og højtagtede v. Brilggemann ville med Klar
skov på det tidspunkt er ikke helt let at forstå. Han havde allerede
1730 trukket sig tilbage fra driften af sine godser og overladt dem til
sine efterkommere, idet han dog havde betinget sig aftægtsboliger på
Ulriksholm eller Østergaard. Måske er det til dette brug, han desuden
havde tænkt sig Klarskov, men han døde to år efter, og gården er
antagelig blevet ved Ulriksholm hos hans datter Cathrine og hendes
ægtefælle Ulrik Frederik von Heinen. I hvert tilfælde blev Klarskov
i 1766 overdraget til dens på en vis måde mest bemærkelsesværdige
ejer, »Madame de Hansen«, Frederik V’s elskerinde.
Catharina Maria de Hansen hed oprindelig Else Hansen og var født
ca. 1720. Hun siges at have været i tjeneste hos berider Neppe, og
Frederik V’s bekendtskab med hende, allerede mens han var kronprins,
var selvfølgelig en lækkerbid for Charlotte Biel og andre sladdertasker
ved hoffet. Kronprinsen var allerede i 1743 blevet gift med den ind
tagende engelske kongedatter Louise, men hun magtede ikke at fast
holde sin karaktersvage mand, og da han i 1746 blev konge, blev hans
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Dagligstue (fot. Niels Elswing).

forhold til madame mere fast under A. G. Moltkes diskrete over
vågen. I 1751, samme år dronning Louise døde, synes forbindelsen at
være ophørt. Hun havde da, ligesom dronningen, født kong Frederik
fem børn, eller ét om året fra den ældste datter kom til verden i 1747.
Kun den yngste var en dreng, Ulrik Frederik de Hansen, og han blev
kun ét år gammel. De tre yngste blev født på Ulriksholm hos major
v. Heinen og døbt i Kjølstrup kirke, i hvis kirkebog faderen er opgi
vet som »Friderich Hansen, Skibsskriver fra Gottenborg til China«.
Madame de Hansen betegner sig senere som »sal. Sø-Capitain de Han
sens Efterleverske«. Da sønnen var født, slog hun sig ned på v. Heinens ejendom Kejrupgaard, hvor hun boede til hun købte Klarskov.
Ved ryttergodsets salg erhvervede hun et stort areal i Åsum herred,
men solgte 1768 hele godset til Odensekøbmanden Peter von Westen
Eilschow, som straks lod det gå videre til konsumptionsforpagteren
Anders Haugsted. Madame de Hansen flyttede til Odense, men 1771
købte den »vælædle og velbyrdige Frue« Klarskov gods tilbage, og her
blev hun boende til sin død den 4. september 1784. Efter kongens død
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blev der tilstået hende en pension på 1.000 rdl., men hun var bestan
dig i pengevanskeligheder og lånte af sine venner og søgte forgæves
at lægge hånd på de penge, kongen havde sat af til døtrene, nemlig
3.000 rdl. til brudeudstyr og 7.000 rdl. i obligationer til hver. I 1774
måtte hun stille gården til auktion, og Anders Haugsted købte den på
ny, men beholdt madame de Hansen som lejer. Hun holdt nu både
kusk og tjener og havde et smukt indbo og var vel forsynet med klæ
der, deriblandt 26 nathatte og 24 natkapper.
Alle fire døtre gjorde udmærkede partier. Den yngste var gift med
fransk ritmester og dansk kavalerioberst Henri Alexis d’Origny. På
hendes ligkisteplade i Odense stod: »af den højst anseligste Familie
i Danmark«.
1801 står inspektør på Dalum Peder Leth som ejer af Klarskov
gods, og den blev i familiens eje, til den i 1890’erne blev købt af pro
prietær Jørgen Sørensen Hedegaard, som 1905 solgte den for 160.000
kr. til Vilhelm Friis, der 1952 overdrog den til sønnen Erik Friis.
Hovedbygningen er en lang, velproportioneret længe af egebindings
værk med stor frontispice til begge sider og tækket med tegl, opført
1793. 1822 brændte den, men genopførtes 1823. Den nuværende ejer
har grundigt istandsat og moderniseret avlsbygningerne, som sammen
med hovedbygningen indrammer en stor gårdsplads.
Ejendommens areal er nu 250 tdr. Id. ager og 20 tdr. Id. skov. Ejen
domsværdien er 886.000 kr.
AAGE ROUSSELL

EJERE
ca. 1400 Axel Andersen
1423-24 Steen Basse
Antvorskov kloster
1674 Oluf Knudsen
ca. 1700 Hans Lindegaard
1734 G. H. v. Brüggemann
1736 U. Fr. v. Heinen
1766 Catharina Maria de Hansen
1768 A. Haugsted
1801 P. Leth

1890’erne J. Sørensen Hedegaard
1905 Vilh. Friis
1952 E. Friis

BYGNINGER

1793 Hovedbygning opført af
bindingsværk
1823 Genopført efter brand

1915 Hovedbygning restaureret
Gården moderniseret

Hovedbygningen, opført 1845, men nu nedrevet, set fra gården. Til venstre den
nuværende hovedbygning (fot. Holt og Madsen).

Selleberg
Birkende sogn, Bjerge herred, Odense amt
Midtvejs mellem Kerteminde og Odense i Birkende sogn, tæt op til
den gamle landevej mellem de to byer, ligger herregården Selleberg.
Dens historie går langt tilbage; i den tidlige middelalder tilhørte den
kronen og nævnes som krongods i kong Valdemars jordebog, men
først fra 16. århundrede kender vi nærmere til dens historie; den var
da kommet fra kronen til adelen, formodentlig er det sket i det urolige
14. århundrede. I 1. halvdel af 16. århundrede ejedes Selleberg af Peder
Ebbesen Galt, der hørte til en af landets ældste adelsslægter. Formo
dentlig har han arvet Selleberg gennem sin hustru Ingeborg Drefeld;
nogen videre tilknytning til gården fik han dog næppe, da han i de
sidste 20 år af sit liv hovedsagelig var knyttet til Jylland, hvor Tyrrestrup var hans hovedbesiddelse. Det kunne ikke være andet, end at
en selvbevidst og hård mand som Peder Galt måtte få mange fjender,
10 DSH 7
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men først ved hans død 1548 vovede de at røre på sig. Kongen fra
faldt dog al tiltale mod ham, men fru Ingeborg måtte alligevel bøde
7.000 dir. til kongen. Sagnet fortæller, at fanden til sidst bortførte
Peder Galt.
Gårdens næste ejer, os bekendt, er Lage Urne af den gamle sønder
jyske slægt med den gyldne ørneklo i våbnet. Han havde gået i Her
lufsholm skole og senere studeret i Tyskland og Italien. Som så mange
unge adelsmænd, der vendte hjem fra udlandet, begyndte Lage Urne
sin karriere som sekretær i kancelliet, senere brugtes han ved enkelte
lejligheder som diplomat, og i den egenskab gæstede han både Eng
land og Polen; men ellers synes han at have levet på Selleberg, op
taget af gårdens drift og af ved magelæg med kronen at samle godset
om hovedgården. Hvordan Lage Urne er kommet i besiddelse af går
den, fortaber sig i det uvisse. Jakob Madsen fortæller i sin visitatsbog,
at Lage Urne ejede Selleberg i 1589, »fik i thette samme Aar«, og da
bispen skærtorsdag den 17. april 1595 atter visiterede Birkende kirke,
skriver han: »bød Lage Urne mig hjem«, og da han 5 år senere kom
igen, kan han meddele, at »Lago waar i Kirken«. Lage Urne var en
rig mand, men det gik økonomisk ned ad bakke med ham; han synes
at have tabt penge ved vidtløftige transaktioner og letsindige kautio
ner. Det hedder også i Kerteminde tingbog, at »Lage Urne kom til
Agters udi Anno 1622«, og da han døde i 1629, gik fru Ingeborg og
sønnen Erik fra arv og gæld efter ham.
Lage Urne synes at have afhændet Selleberg inden sin død, hans
fortvivlede pengeforhold tvang ham dertil; de nye ejere var de to
søstre Margrethe og Abel Norby, døtre af Laurids Norby til Skaarup
og gifte henholdsvis med Tønne Bille til Billeskov og Christoffer
Basse. Abel Norby og Christoffer Basse var begge døde 1640, og ar
vingerne solgte deres halvdel af Selleberg til Mogens Kaas, Lage Urnes
svoger, der i 1654 efter fru Margrethe Norbys død købte hendes part
af gården. Den bestod af det halve Selleberg samt følgende bønder
gods: Urupgaard og 4 andre gårde i Urup med skov til 35 svins olden,
desuden 5 huse, Braberis mølle i Rynkeby sogn og en gård i Kærby.
Mogens Kaas var 1631 blevet lensmand på Nyborg Slot. Særlig stor
tilknytning til Selleberg fik han nu ikke; thi et par år efter at være
blevet eneejer døde han og efterlod Selleberg til datteren Kirsten Kaas.
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Den i 1961 nedrevne hovedbygning (fol. Harry Petersen).

Hun havde 1647 holdt bryllup i Odense med Niels Parsberg til Eskildstrup. Efter mandens død i 1674 var det fru Kirsten, der stod for sty
ret. Slemt havde det været i 1660’erne, nemmere blev det ikke under
og efter Den skånske Krig. 4 sønner havde hun med i krigen, hvoraf
en faldt for Malmø i 1677. Til sorgen over sønnen kom så økonomi
ske bekymringer, der tvang fru Kirsten til pantsættelser, endog af
hovedgården, der på den tid havde 23 tdr. htk., 73 tdr. Id. var under
dyrkning. Trods alle vanskeligheder var fru Kirsten endnu husfrue på
Selleberg, da hun døde i 1684. Gården overtoges af børnene, der 1687
skødede den til fru Kirstens svigersøn, oberstløjtnant Jens Steen Sehe
sted; han havde i 1679 i Odense ægtet Mette Sophie Parsberg. Bøn
dergodset bestod af 5 gårde med skov til 35 svins olden, 2 gadehuse
og et øde byggested i Urup i Rynkeby sogn, Brads mølle, en gård i
Kappendrup, en gård i Brylle sogn og by, 4 gårde og 2 huse i Bir
kende sogn, 2 gårde, hvoraf den ene var øde, og 2 huse i Marslev sogn
og by og en gård i Røgerup i Rønninge sogn.
Officeren, digteren og bohemen Jens Steen Sehested er Sellebergs
interessanteste ejer. Han var født ca. 1640 som søn af den berømte
10*
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Hannibal Sehested og en københavnsk borgerdatter og blev senere
legitimeret og adlet med familievåbnet. Som ung mand tumlede han
sig som officer i udenlandsk krigstjeneste uden dog at vinde guld og
grønne skove. Et bønskrift til kongen, »Københavns Fangers ynkelige
Klagemaal«, giver et levende billede af hans bekymringer og vanske
ligheder ved hjemkomsten til København.
»Saa gaar det mig; det tørre Brød
er min Postej og Tærte,
det bare Vand i Trængselsnød
forfrisker tidt mit Hjerte«.

Vand var nu ellers ikke den drik, tidens officerer yndede mest, og
Sehested lægger ikke skjul på, at han foretrækker rhinskvinen, »da
springer Hjertet i mit Liv ret som en Lammerumpe«. Kongen for
barmede sig over Sehested, der fik ansættelse og var pensioneret oberst
løjtnant, da han med sin hustru slog sig ned på Selleberg. Sehesteds
økonomiske forhold blev aldrig gode; gang på gang optræder han i
Fynbo landstings skøde- og panteprotokol som modtager af lån, dels
fra gode naboer, gamle officerskammerater og nye bekendte i Odense.
Alt dette forhindrede ham dog ikke i at hjælpe de digterfæller, der
var ringere stillet end han. Sin gode ven digteren Poul Petersen, »der
var hengiven til Drukkenskab og siges at være funden død i en Ren
desten i København«, gav han ophold på Selleberg, og den fattige dig
ter hædrede sin beskytter med navnet »Vores danske Pindaros«. Sin
kærlighed til Fyn har Sehested givet udtryk for i digtet »Fyns Berøm
melse«. Poul Petersen var ikke den eneste digter, der kom på Selle
berg, også Thomas Kingo havde forbindelse med Sehested og stod
fadder til et af børnene; der var i alt 10, og da ingen af dem kunne
vente at overtage gården, har det sikkert været medvirkende til, at
Sehested i 1696 solgte Selleberg til generalløjtnant Hans v. Løwenhielm
på Vejrupgaard. Et par år efter døde han på Rugaard, og samme år
lod hans enke deres indbo sælge ved en auktion på Klingenberg i
Odense. Der solgtes bl. a. smykker, våben, portrætter og en bogsam
ling på 153 bind, deriblandt bøger af Plutarch, O vid, Seneca og Sveton.
Sellebergs nye ejer, Hans v. Løwenhielm, der gennem mange år havde
været fru Kirsten Kaas’ og Jens Steen Sehesteds nærmeste nabo og
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Den gamle sydfløj, nuværende hovedbygning (fot. Niels Elswing).

gentagne gange forstrakt dem med lån, var blandt de mange officerer,
der i det 17. og 18. århundrede fik ejendomme på Fyn, og foruden
Selleberg ejede han det nærliggende Vejrup og flere andre gårde. Kun
3 måneder efter købet skænkede han Selleberg, der da havde 23 tdr.
htk., med bøndergods, 16 gårde, 1 mølle og 6 huse, til dattersønnen
Hans Brockenhuus, der ved patent af 1697 antog sin morfaders navn
og våben og efter morfaderens død arvede Vejrup. Han døde på Vej
rup 1734. 6 år senere gav de øvrige arvinger sønnen ritmester Caspar
Christoffer Brockenhuus v. Løwenhielm skøde på gården, til hvis
bøndergods nu hørte 3 møller, nemlig Vilhelms, Brabæks og Bjerne
mølle. Besætningen bestod bl. a. af 50 hollænderkøer, men allerede i
1752 skilte han sig af med gården.
Med den nye ejer krigsråd Morten Møller rykkede en borgerlig ind
på Selleberg, og med dygtighed tog han sig af godset, der forøgedes
med 4 gårde og 3 huse, ialt 35 tdr. htk. 15 år efter skødede han gård
og gods til Hans Møller i Ejby mølle for 34.200 rdl., men allerede i
1770 mageskiftede han ejendommen mod Løjtved til professor designatus Peter v. W esten.
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Peter v. Westen, der hørte til den kendte apotekerslægt, var født
1731 på Løveapoteket i Odense. Efter uddannelse i faderens apotek
og efter at være blevet student kom han til København og blev cand.
pharm. Senere studerede han i Leyden og Rostock, sidstnævnte sted
blev han dr. med. Efter hjemkomsten blev han praktiserende læge i
fødebyen og 1760 professor designatus ved Odense gymnasium, skønt
han vist nok aldrig havde taget nogen latinsk eksamen ved Køben
havns universitet og slet ikke forstod latin; alle hans latinske taler
skal være forfattede af professorerne i Rostock. I Odense holdt han
engang en latinsk tale i gymnasiets store auditorium, men da havde
han også nogle uger i forvejen gået til professor S. Anchersen for at
lære at læse indenad og deklamere latin. Traditionen fortæller, at han
blev professor design, i anledning af, at hans fader havde en proces
med den rige oberstløjtnant Preben Brahe til Hvedholm ; faderen, der
havde ret, ville ikke lade den falde, med mindre Brahe hos den da alt
formående greve A. G. Moltke ville udvirke sønnens designation til
professor, hvad der altså lykkedes. 1764 opgav v. Westen sin praksis
og købte Løveapoteket og Kragsbjerggaarden ved Odense. Hans kunst
interesse — og hans pragtlyst — ruinerede ham, og da han købte
Selleberg, var hans pengesager i en frygtelig uorden ; katastrofen ind
traf da også; Selleberg blev sat til auktion og købtes for 29.050 rdl.
af generalinde Sophie Hedevig Juul til Ravnholt, der i juli 1774 fik
skøde på Selleberg og samtidig af v. Westens bo købte Davinde kon
getiende for 871 rdl.
Generalinde Juul skødede 1777 Selleberg med bøndergods og Da
vinde kongetiende, ialt 242 tdr. htk., til sønnen kammerherre Frederik
Ludvig Juul, der i 1779 - 80 lod foretage en række forbedringer. De
10 små løkker, som gårdens jorder var inddelt i, blev indrettet til 6
marker, der blev indhegnet med diger og grøfter, og der blev plantet
556 piletræer, hertil kom 500 favne dræningsgrøfter. Vejene og til
kørslen til gården blev forbedret, hovedbygningen restaureret, og en
smuk have blev anlagt. Selleberg var bortforpagtet for en årlig afgift
af 1.000 rdl. Bøndergodsets årlige landgilde var 5 tdr. rug, 50 tdr. byg,
23 tdr. havre, 32 høns, 3 årlige ugedage og hus- og hovningspenge
322 rdl. 1781 solgte Juul Selleberg for 34.500 rdl. Den nye ejer var
Anders Sehested til Broholm. Han overlod gården til sønnen major
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Gæsteværelse i klokketårnet (fot. Niels Elswing).

Niels Sehested, der døde 1787. Skiftet efter majoren giver et godt bil
lede af Selleberg. I hovedbygningen var der 9 værelser, f. eks. majo
rens dagligstue, storstuen, mellemstuen og Den grønne Stue, 3 kamre,
bryggers, køkken og mælkestue. Bohavet i majorens dagligstue bestod
af et 8 dages slagur, et blåt anstrøget egebord, en fyrreslagbænk, 2
læderstole, en lænestol, et skrivebord med voksdug, et egechatol og en
indlagt egeskænk samt majorens tobaks-blydåse med låg. På væggene
et stort spejl med forgyldt ramme og 2 pistoler. Endelig fandtes i
værelset 3 bure med 20 kanariefugle. Gårdens besætning bestod af 8
heste, 59 malkekøer, 23 stk. ungkvæg og tyre, 24 får og 1 vædder, 4
grisesøer og 15 svin. Til at opvarte herskabet og drive gården var der
fruens egen pige, den lille junkers pige, mejerske, bryggerspige, kok
kepige, 2 malkepiger, en ladefoged, forvalter, kusk, gartner og tjener
samt 2 røgtere. Anders Sehested solgte 1793 gård og gods, ialt 245 tdr.
htk., til Jens Magnus Berg fra Skovsbo, der var forpagter på Ulriksholm og samme år holdt bryllup med Peter v. Westens broderdatter
Johanne Francisca v. Westen. Berg havde planer om at sælge bønder
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godset, hvilket også skete i 1811 ; bønderne gjorde hoveri, men betalte
penge derfor, 6 rdl. i hovningspenge årlig for 1 td. htk. Ved mage
skifter med Ulriksholm afgaves 3 gårde i Hundslev og Dræby, 43 tdr.
htk., mod 5 gårde og 3 huse i Marslev sogn, ialt 47 tdr. htk. Ligeledes
købtes af Ulriksholm i 1796 Agedrup kirke- og kongetiende m. jus
patronatus, sat til 52 tdr. htk., for 8.500 rdl. og 1800 Geels skov for
16.000 rdl. Berg, der i 1803 havde overtaget fædrenegården, solgte
1811 Selleberg, der under landbrugskrisen gentagne gange skiftede
ejer og til sidst overtoges af den kgl. kasse for 26.050 rdl. sølv.
1826 afhændede staten gården til svogrene J. P. Hvenegaard og
Lars Pedersen for 26.050 rdl. sølv, der udbetaltes kontant 1.050 rdl.
sølv. 5 år efter blev Jørgen Pedersen Hvenegaard eneejer. Sellebergs
nye ejer var søn af gårdmand Peder Jørgensen af Hvenegaarden i
Ryslinge sogn. Som den driftige og dygtige landmand han var, lykke
des det ham under de bedre tider i 1830’erne at sætte sig fast i sadlen,
så han ikke blot kunne udkøbe svogeren, men samme år købe Køl-

Sal (fot. Niels Elswing).
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Højesterets
assessor,
gesandt
Frederik
Ludvig Juul
ft 1786).
T egning 1783
(Frederiksborg).

strup kirke, sat til 45 tdr. htk. for 5.800 rdL, 1841 Geels skov, som
Berg havde beholdt 1811, og i 1845 delvis nedrive den gamle hoved
bygning af bindingsværk og opføre den meget store og rummelige
bygning, der stod til 1961. Da Jørgen Hvenegaard døde i 1855, efter
lod han sig en smuk, veldreven gård, der havde 27 tdr. htk., konge- og
kirketiender 112 tdr. htk. og fæstegodset 13 tdr. htk. Arealet var 230
tdr. Id. ager, 12 tdr. Id. eng, 8 tdr. mose og skov 28 tdr. Besætningen
bestod af 14 arbejdsheste, 10 tillægs- og luksusdyr, 60 malkekøer, 20
stk. ungkvæg og 70 får. Jorden var inddelt i 9 marker, 1 til brak, 2 til
vintersæd, 1 til bælgsæd, 2 til kløver til slet, 1 til vintersæd i halvbrak,
1 til havre og 1 til byg med kløver. 40 tdr. Id. lette jorder dreves med
boghvede, vinterkorn, havre og 3 års græs.
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Efter Jørgen Hvenegaards død overtog enken, f. Langkilde, gården
og drev den ved Peter Vilhelm Ludvig Lassen, der var en præstesøn
fra Østrup på Nordfyn og 1856 ægtede gårdens arving Caroline Hvenegaard. Lassen forpagtede Selleberg og overtog 1877 ved svigermo
derens død gården. I slutningen af århundredet brændte ladebygnin
gerne, og de nuværende blev opført. Lassen døde i 1912 og afløstes
af sønnen Jørgen Christian Hvenegaard Lassen, der døde 1936, hans
søn Halvor Hvenegaard Lassen lod 1937 haven omlægge efter tegning
af havearkitekt P. Wad. Ved hans død 1951 overtoges Selleberg af
sønnen Holger Hvenegaard Lassen. I 1960erne blev hovedbygningen
fra 1845 nedrevet, og i stedet opførtes et klokketårn. Tårnuret, der
stammer fra den gamle bispegård i Odense, er flyttet over i det nye
klokketårn. Selleberg har nu 32 tdr. htk. Arealet er 360 tdr. Id., be
stående af 250 tdr. Id. ager, skov 82, have- og frugtpUantage 20 og
mose 8 tdr. Id.
Selleberg har en broget og omskiftelig historie. Dens ejere har skif
tet, ingen har rigtig kunnet slå rødder på gården førend slægten Hve
negaard Lassen, der har boet på gården i over 100 år, og hvor nu 5.
generation står for styret.
AAGE FASMER BLOMBERG

EJERE

1231 Kronen
1540’erne Peder Ebbesen Galt
1589 Lage Urne
ca. 1629-1687 Forskellige ejere
1687 Jens Steen Sehested
1696-1770 Forskellige ejere
1770 P. v. Westen
1774 Sophie Hedevig Juul
1777 Fr. L. Juul

1781 Anders Sehested
1793-1831 Forskellige ejere
1831 Jørgen P. Hvenegaard
1877 P. V. L. Lassen
1912 J. Chr. Hvenegaard Lassen
1951 H. Hvenegaard Lassen

BYGNINGER

1779-80 Hovedbygningen istandsat
og haven anlagt
1845 Hovedbygningen nedrevet,
undtagen sydfløjen og ny
hovedbygning opført
Avlsgården opført efter brand
1961 -64 Hovedbygningen fra 1845
nedrevet og klokketårn opført
med ejeren som arkitekt.
Sydfløjen ombygget til hoved
bygning og stråtækt

Hovedbygningen set fra indkørselen (fot. Holt og Madsen).

Blangstedgaard
Odense kommune, Odense herred, Odense amt
Blangstedgaard ved Odense hører til den efterhånden ret store gruppe
af danske herregårde, der i nyeste tid er overgået til offentlig brug.
Gården er nu af Statens planteavlsudvalg indrettet som forsøgssta
tion for frugtavl m. v.
Hovedgården er beliggende i det lave terræn ved Lind ved Å ca. 1
km syd for hovedvej 1. De tilhørende jorder, der består af en ret
ensartet lermuld på lerunderlag, ligger samlet umiddelbart op til
ejendommen med denne placeret i det vestlige hjørne. Der er mergel
i 1 m’s dybde i hele arealets undergrund.
Blangstedgaard er af ældgammel oprindelse. I middelalderen til
hørte den Odensebisperne. Allerede 1309 nævnes gården i et brev fra
bisp Peder (Pagh) i en sag vedrørende et mageskifte. Den benævnes
på dette tidspunkt Blansvet.
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Odensebisperne benyttede Blangstedgaard som lyststed eller som
merresidens. I et brev fra 1497 benævnes »Blanstwed« som »curia
nostra«; men bispen har sikkert ikke selv forestået gårdens drift. I
breve fra 1474 og 1481 nævnes henholdsvis Mogens — og Scristærn
Perssen som fogeder på Blangsted. Den mest kendte af beboerne var
bisp Jens Andersen Beldenak, der spillede en rolle under Christiern
II’s erobring af Sverige. Da han senere fængsledes, var en af kongens
anker den, at bispen egenmægtigt havde lagt en kongetiende, som ret
teligt tilhørte præstegården, ind under Blangstedgaard. Beldenak var
i det hele stærkt om sig på det økonomiske område. Han var således
en af de første, der tjente store penge på øksnehandelen og lå iøvrigt
i evige stridigheder med den fynske adel om jordbesiddelser m. m.
Fra 1530, umiddelbart efter at han havde nedlagt bispeværdigheden,
eksisterer et domsbrev »paa nogen eyedom, szom tilforn laa til Eyby
och nu ligger till Blangstedt emodt logh och retth«.
Efter den sejrende reformation inddroges Blangstedgaard under
kronen i lighed med de fleste andre godser, der var i kirkens eje.
Havde den katolske kirke på anden vis overlevet sig selv, så stod dog
endnu tilbage varetagelsen af visse samfundsmæssige opgaver. Her
under hørte forsorgen for fattige og syge, en pligt, som til en vis grad
havde berettiget de kirkelige godssamlinger, og som efter disses over
dragelse til kronen nu måtte forestås af denne. Med dette formål hen
lagdes en ikke ubetydelig del af kirke- og klosterjorden til offentlige
hospitaler, og ved sammenlægning af forskellige stiftelser med beslæg
tede formål opstod således for Odenses vedkommende »Graabrødre
Hospital og Kloster«.
Ved et gavebrev af 25. april 1540 tillagde kongen hospitalet Blang
sted hovedgård med ager, enge, marker og fiskevande samt Blangsted
mølle, der årlig skulle yde 20 ørter mel, 1 ørte byg og en fjerding ål.
Efter i lange tider at have tilhørt biskoppen på Fyn skulle Blangsted
gaard nu i de næste halvtredje århundrede bidrage til at give stiftelsen
indtægt. Ved samme lejlighed fik hospitalet tillagt to gårde i det nær
liggende Killerup. — Tre år efter fik hospitalet tillagt højeste her
skabsret over sit gods. I de første årtier efter hospitalets overtagelse
af Blangstedgaard har den formentlig været helt eller delvis bort
fæstet. Efter et mislykket forsøg på at danne en ladegård af det klo156
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Blangstedgaard ca. 1840, øverst hovedbygningen set fra gården. Tegning af Niels
Ringe (Nationalmuseet).

stret tilhørende Fåborggods, besluttede man i 1570erne at oprette
en sådan på Blangstedgaard. Ved et åbent brev af 8. oktober 1574
tillod Frederik II, at hospitalsmesteren måtte bruge Blangsted hoved
gård som ladegård, hvad den tidligere har været, og holde avl derpå:
»da han mener, at Hospitalet vil have større Fordel deraf end ved
som nu kun at bruge en Del deraf«. Den påboende fæster Anders
Ibsen måtte tvinges fra gården, men til gengæld pålagdes det hospi
talet at udlægge den uden for Pjenteporten ved Ellemos Å liggende
hospitalsgård med 2 fjerdinger jord til ham eller, hvis han ikke ville
nøjes med det, at betale ham sin udgivne indfæstning tilbage. Fire år
efter tilføjede Frederik II, at hospitalets bønder til Blangstedgaard,
deriblandt de to tidligere nævnte fra Killerup, skulle regnes for uge
dagstjenere og være skattefrie som andre adelens ugedagsmænd.
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Blangstedgaard blev altså hermed ligestillet med adelens sædegårde,
hvilket ville sige, at bønderne mindst én dag om ugen skulle gøre
hoveri på ladegården. I 1668 blev der foretaget et mageskifte med
biskop Niels Bang, hvorefter Blangstedgaard mistede sine to gamle,
velbeliggende hospitalsgårde i Killerup mod til gengæld at få to
fjerntliggende gårde i Mygind. Dette mageskifte blev nogle år senere
stærkt kritiseret af Thomas Kingo med den påstand, at man ikke
kunne frikende biskop Bang for mistanke om mere at have søgt sin
egen fordel end hospitalets i denne sag.
Ifølge overleveringen skulle gården under svenskekrigen være ble
vet beskudt, indtaget og af brændt af fjenden. Noget sikkert herom
forlyder dog ikke, men en del forkullede trærester, der senere er ble
vet opgravet, skulle være vidne herom. Efter samme overlevering
skulle den en tid være blevet brugt som opholdssted for hospita
lets gale.
I det meste af hospitalets ejertid er Blangstedgaard formentlig ble
vet drevet af fremmede forpagtere. Der eksisterer en forpagtnings
kontrakt med en Mogens Mortensen fra 1669, og nøjagtig hundrede
år senere omtales en forpagter Dechmer. I 1669 nævnes 29 fæstere,
der var hoveripligtige til ladegården. Hovbøndernes hjemsteder var
meget spredt. De fordelte sig over Lunde, Allese, Skovsbo, Villestofte,
Skovsgaard, Tarup, Trøstrup, Korup, Broby, Lundsgaard, Sankt
Jørgen, Fangel og Brylle. Dette betød, at adskillige bønder havde
mellem 10 og 20 km at køre for at nå til arbejdspladsen, hvor de
skulle pløje og så, høste og sætte gærder om markerne, sideløbende
med, at de helst ikke måtte forsømme deres egne gårde. Det var så
ledes et temmelig omfattende apparat, der skulle sættes i gang for at
dyrke et jordtilliggende, der på matriklens tid i 1682 kun omfattede
18,8 tdr. htk. eller et dyrket areal på 72,1 tdr. Id. Til Blangsted mølle
hørte desforuden et tilliggende på 3 tdr. htk. eller godt 13 tdr. Id.
dyrket areal.
Det var ikke overvældende summer, der efter vedligeholdelse af
bygninger og andre udgifter kom de fattige til gode. I sidste halvdel
af det 18. århundrede påstodes det, at 281 tdr. htk. kun gav en ind
tægt på 281 rdl., tildels fordi bønderne ikke blev holdt strengt nok
til at svare deres landgilde. Især formåede man ikke at følge trit i
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Den ca. 200 dr gamle ladebygning set fra vest (fot. Holt og Madsen).

den hurtige udvikling under landboreformerne, og vanskelighederne
resulterede tilsidst i planer om at realisere hele hospitalsgodset for
derved at sænke administrationsomkostningerne. Det var især den
initiativrige stiftamtmand Frederich Buchwald, der arbejdede med
denne tanke, og det lykkedes ham virkelig at få gennemført bortsal
get af en betydelig del af jordegodset, heriblandt Blangstedgaard.
Salget gennemtrumfedes under stædig modstand fra Odense-bispen
Tønne Bloch, der i samme forbindelse udtalte, at »denne Perle i
Hospitalets Ejendom bør ingensinde fra Hospitalet afhændes«. Blangstedgaards 18 tdr. hovedgårdstakst var ved denne tid (omkring 1790)
bortforpagtet til de Ejby mænd i en 12årig periode for 310 rdl. årlig.
Den 26. marts 1791 købte Hollufgaards ejer, kammerherre Albrecht
Christopher v, Heinen, på auktion Munkerisløkken for 5.570 rdl. Året
efter overtog han den resterende del. Tilsammen indbragte Blangsted
gaard med mølle og Munkerisløkke 19.600 rdl., hvilket gav 787 rdl.
i årlig rente og således en betydelig gevinst i sammenligning med for
pagtningsindtægten. Fra kapitalen afgik ganske vist nogle vederlag for

159

ODENSE AMT

ydelser, som forstander og præsteembede havde haft af gården, og for
hospitalets gamle ret til fri formaling på Blangsted mølle.
Kammerherre v. Heinen ejede Blangstedgaard til 1814, da den blev
overtaget af major Lassen, der i en årrække havde haft den i for
pagtning. Lassen sløjfede voldene, fyldte en del af gravene, bortryd
dede nogle kratskove og brugte derefter markerne til at græsse rytter
heste på. I 1822 solgte han den for 21.000 rdl. til Ernst Albrecht
Lüders, der tilhørte en kendt holstensk landmandsslægt. Efter i en
årrække at have faret til søs, lærte Lüders landbruget efter de bedste
holstenske metoder hos en broder. Sin rige faglige viden anvendte
han nu til at drive Blangstedgaard op til et mønsterbrug. Gårdens
oprindelige besætning udskiftedes med marsk- og anglerkøer; der
indførtes helbrak, mergling samt reolpløjning, og til forbedring af
gårdens bygninger anvendtes betydelige summer. Lüders blev senere
indvalgt i stænderforsamlingen og var desuden medstifter og besty
relsesmedlem af Brandforsikringen for fynske Landmænd samt Dis
kontokassen i Odense. Han døde på Blangstedgaard i 1849 og begra
vedes i gårdens have i et af ham oprettet familiegravsted.
Med Lüders’ forandringer havde Blangstedgaard mistet sit tidligere
middelalderlige præg. Gravene fyldtes nu endelig ud med undtagelse
af en lille del på vejsiden nord for gården og imod møllen. Under
oprydningen fandtes i gravene adskillige mærkværdige ting, der be
lyste gårdens oprindelige udseende. Om dette foreligger der nogle op
lysninger fra Lüders’ hånd. Hovedbygningen stod oprindelig på en
holm. Denne var på Lüders’ tid blevet degraderet til blegeplads. Efter
opfyldningen af gravene dannedes nu en brolagt baggård af holmen,
og på denne opførtes en mejeribygning og en svinesti. Hvor den
egentlige gårdbygning stod, havde der oprindelig ligget en ladebyg
ning, og syd derfor igen skulle have ligget endnu en ladebygning 3
vægge høj, med svært tømmer, store jernankre og massive mursten.
Gravene omgav hele ladegårdspladsen og adskilte desuden denne fra
hovedbygningen. Men udenom disse lå igen på de tre sider en 8 alen
høj vold. Levninger af grundsten blev fundet allevegne såvel i gård
som i have; også sydøst for møllen, der selv havde haft en anden
beliggenhed, tydede store mængder kalk, mur- og tagsten på, at der
måtte have stået betydelige bygninger. Omkring 1840 synes hoved160
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bygningens halvvalmede gavle og frontispicernes glatte gavllinier at
være afløst af kamtakker.
Efter E. A. Lüders’ død i 1849 overtoges Blangstedgaard af Simon
Lüders, der dog allerede afhændede den i 1852 til den senere ejer af
Fraugdegaard, Verner Theodor Borchsenius. Denne gennemførte en
del yderligere grundforbedringer bl. a. en gennemdræning af hele
arealet i 1860erne. Efter sønnens død 1894 købtes gården af N. Unger,
Nyborg, for 247.000 kr. I 1908 mageskiftede han den til kammerjun
ker C. Steenbach, der i 1915 solgte den for 300.000 kr. til Udstykningsforeningen for Sjællands og Fyns Stifter. Blangstedgaards sam
lede tilliggende var på dette tidspunkt ca. 29^ tdr. htk. eller ialt ca.
270 tdr. Id., og avlsgården var i 1912 blevet forøget med to fritlig
gende sidebygninger, der afløste ældre, stråtækte bindingsværkshuse.
Størstedelen af arealet udstykkedes og bortsolgtes — ialt ca. 165 tdr.
Id. — medens hovedparcellen bortforpagtedes på 40 år til Statens
Forsøgsvirksomhed i Plantekultur, der her oprettede den nuværende
forsøgsstation.
Stationens formål er at drive sammenlignende dyrkningsforsøg til
udskilning af de mest lønnende frugtsorter og dyrkningsmåder. Der
registreres iagttagelser af frugtsygdomme, af planternes hårdførhed
og foretages videnskabelige gødningsforsøg. Fra 1917 påbegyndtes
forsøg med opbevaring af frugt i afkølede rum, hvortil der siden 1918
anvendtes ca. 20.000 kg frugt årlig. Fra 1943 ledes stationen af for
stander N. Dullum.
Før arbejdet kunne påbegyndes, tog man fat på en gennemgribende
forandring af Blangstedgaards bygninger. Disse ændredes og restau
reredes i 1915 og 1917. Hovedbygningen indrettedes som bolig for
forstanderen. Den er opført af bindingsværk, beklædt med
stens
hvidpudset mur og er forsynet med takkede gavle, tegltag og frontispice til begge sider. Møllens stuehus kom til at rumme bolig for en
assistent. Af de to i 1912 nyopførte sidebygninger anvendtes den nord
vestlige til stald, medens den sydøstlige ombyggedes til elevværelser.
Gårdens tidligere kostald, der nu rummer laboratorier, frugtopbeva
ringsrum m. m., sammenbyggedes med stationens eget elektricitets
værk. Dette, der nu er nedlagt, fik kraft fra gårdens gamle vand
mølle nord for ved Lindved Å.
11 DSH 7
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Umiddelbart øst for elevbygningen ligger endnu en ca. 200 år
gammel lade med stråtag og egebindingsværk.
Stationens jordtilliggende, der ved oprettelsen omfattede 87 tdr. Id.,
var omkring 1930 forøget til 112 tdr. Id.
Ved Killerup by, der som nævnt tidligere var underlagt Blangstedgaard, er fremdraget et mindre guldfund fra den germanske jernalder
indeholdende nogle guldbrakteater og en del ringguld.
P. SLOTH CARLSEN
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Bygningerne istandsættes, og
graven opfyldes

1915 Ombygning og restaurering

Hovedbygningen set fra indkørselen (fot. Niels Elswing).

Vejrupgaard
Marslev sogn, Bjerge herred, Odense amt
Mange mennesker stiftede i de hårde vintre i 1940erne, når isen spær
rede Bæltet, bekendtskab med Marslev flyveplads, men det var vel
de færreste af dem, der kendte noget til den gamle herregård, på hvis
jorder maskinerne landede. Vejrupgaard er dens navn. Den ligger ca.
8 km øst for Odense, tæt ved hovedvej 1 og Marslev station, på et
terræn, der skråner ned mod Vejrup Ås grønne enge. Gården, der op
rindelig hed Vetorp, nævnes så tidligt som år 1300 og ejedes da af
grev Henrik af Gleichen. Vor viden om gårdens historie i middelal
deren er ret ringe, og først i 1458 nævnes den næste ejer. Dokumen
terne fortæller os da om væbneren Hans Foged i Vejrup, og den fru
Kirsten, der nævnes som Vejrups ejer i 1470, er formodentlig hans
enke. Deres datter Sophie Hansdatter giftede sig med Jens Stigsen

il*
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Ulfeldt, og fra nu af var gården gennem længere tid i denne gamle
adelsslægts besiddelse. Jens Stigsen, der skrev sig til Vejrup 1494, var
en anset mand, der i mange år beklædte embedet som landsdommer
på Fyn. Ved sin død efterlod han gården til sønnen Hans Jensen eller
Hans Stigsen, der har ført en fynsk lavadelsmands stille og beskedne
tilværelse. Ved sit ægteskab med Anne Friis fik han Østrupgaard i
Lunde herred, og til denne gård skrev han sig i 1529. Et minde om
hans virke i Marslev sogn er bevaret til vor tid i den gamle jernbeslåede dør, han skænkede kirken, og som nu findes i National
museet. Og i kirken ses stadig på begge sider af alteret de to smukke
ligsten over ham og Anne Friis.
Ved sin død 1546 efterlod Hans Stigsen sig to døtre; den yngste
Gertrud fik Vejrup. Hun holdt bryllup med Christoffer Oldeland til
Vejlegaard, og efter hans tidlige død ægtede hun Ulfeldt Christoffer
sen Ulfeldt. Han var ikke en af Guds bedste børn, men en stridbar
og lidet omgængelig mand, der idelig lå i trætte med sine naboer. Han
og fru Gertruds søn af første ægteskab Hans Oldeland har sikkert
forvoldt den gode frue megen sorg og kvide og været kilden til mange
søvnløse nætter. Således drog engang i januar 1580 de to gode mænd
fra Vejrup til Bjerge herredsting i anledning af en vejtrætte. På tinge
kom det til et sammenstød med herredsfogeden Knud Mule, hvem
Hans Oldeland »bandede om thusinde Pokker oc lagde Hanen paa
hans Bøsse och skød thend aff emod Knud Mule, dog att thend bleff
opslagett och gick hen udi Verrit«, derpå tog Ulfeldt Christoffersen
og »røgte Knud Mule udi hans Skeg ther paa Thinget, och drog nogett
aff hans Skeg och slog hanum omkuld paa Thingstocken«. Frederik
II fik nys om sagen, og han, der alt havde indbudt Hans Oldeland
til at komme til lenshyldningen i Odense med sine svende og heste,
skrev nu fortørnet til ham, at han skulle være forskånet for den rejse,
»anseendes vi for saadan utilbørlig Forhandlings Skyld ikke agte dig
værdig blandt det gode Selskab og Godtfolk, som samme Tid fore
skrevne ere. Hvorefter du dig kan have og rette«. Hans Oldeland og
hans stedfader blev »indlagte« i Odense og senere i København, og
i juli fældede 8 rigsråder i Kolding dom i sagen og dømte de to an
klagede i kongens nåde og unåde, d. v. s. at deres liv var forbrudt, og
deres gods hjemfalden til kronen. Det gik dog ikke Hans Oldeland så
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Hovedbygningen set fra sydvest (fot. Niels Elswing).

galt, som det så ud til; kongen eftergav dem al den tiltale og unåde,
han kunne have til dem, da de nu med deres slægt og venner »den
højeste Ret os have ladet afbede og tilfredsstillet os for, hvad vi
derudinden ikke have villet eftergive«. I sit andet ægteskab havde fru
Gertrud to døtre, som det åbenbart heller ikke har været let at op
drage til ærbare og tugtige jomfruer, hvis man skal tro biskop Jakob
Madsen. I sin visitatsbog fortæller han, at da præsten i Marslev under
visitatsen Marie bebudelsesdag 1590 i sin prædiken kom til Maries
ord: »Jeg ved af ingen Mand«, sagde han »vore Jomfruer gaa i Seng
om Aftenen og faa et Barn, inden de staa op, de haffuer vel Mand
tilforne oc ved aff Mand at sige«, og bispen tilføjer, at præsten der
ved sigtede til Ulfeldts datter, og han gør endvidere opmærksom på,
at hverken Ulfeldt eller fru Gertrud var i kirke ved den lejlighed. 7
år senere var bispen atter i Marslev kirke, da var fru Gertrud og
hendes datter til stede, og »hun modtog os godt«, og han roser de
skønne alterklæder og messehaglen af fløjl, som fru Gertrud havde
skænket kirken.
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1614 nævnes Corfitz Ulfeldt som ejer; formodentlig er her tale
om Corfitz Ulfeldt til Bavelse, en søn af den kendte rigsråd Jakob
Ulfeldt til Kogsbølle, men hvordan han er blevet gårdens ejer, er ikke
klart. Som alle Jakob Ulfeldts sønner fik han en udmærket opdra
gelse, 1588 studerede han i Siena, og efter sin hjemkomst gjorde han
i nogle år tjeneste ved hoffet. Corfitz, der havde arvet Bavelse efter
sin moder, forøgede yderligere sine chancer ved sit giftermål. Under
sine besøg i hjemmet på Ulfeldtsholm har han vel også aflagt visit
hos lensmanden i Nyborg Laurids Brockenhuus og her lært datteren
Elisabeth at kende, i hvert fald holdt Christian IV deres bryllup i
1596. Ægteskabet fik ikke lang varighed; i begyndelsen af 17. århun
drede må Elisabeth Brockenhuus være død, og i 1603 ægtede Corfitz
Ulfeldt i Viborg Regitze Parsberg. Et par år efter blev han lensmand
på Rugaard, og her døde han i 1614. Det er formodentlig i denne tid,
han har erhvervet Vejrup. Sin faste bopæl har Corfitz Ulfeldt haft på
Rugaard, men det er dog sandsynligt, at det nuværende Vejrup skyl
des ham. Det nuværende anlæg skal stamme fra begyndelsen af 17.
århundrede. Adgangen til voldstedet var fra nord, og på dette op
førtes et 25 m langt og 9 m bredt hovedhus, der formodentlig straks
fik to korte og smalle sidefløje, der stikker ud mod syd, og anlægget
synes således straks fra begyndelsen at have været trefløjet. Alle fløje
er opført af mursten og sandsynligvis i to stokværk. Hovedfløjen og
østre sidefløj har smukke, hvælvede kældre. Gennem stuestokværket
har der formodentlig været en portgennemkørsel. Voldstedet var om
givet af brede grave, der stod i forbindelse med Vejrup Å; de er nu
udtørrede. Dette renæssanceanlæg er i tidens løb blevet stærkt om
bygget ; fløjene er i vore dage i ét stokværk, hovedfløjen med frontispice, og sidefløjene, der senere blev forlænget, er atter gjort kortere,
fordi de sank i det fugtige terræn.
Megen glæde af sin nye gård har Corfitz Ulfeldt ikke haft, og hans
søn Jakob til Bavelse havde det heller ikke. Ved sin død 1631 var
Jakob Ulfeldt en forgældet mand, og allerede 1627 havde rigsråd
Mogens Kaas til Støvringgaard erhvervet Vejrup ved indførsel. Den
nye ejer tilhørte den ældgamle adelsslægt Kaas, der førte en rød
sparre i et sølvfelt. Han var søn af Erik Kaas til Støvringgaard og
Kirsten Pedersdatter Galt. Efter studieophold i Heidelberg og Leip166
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Spisestue (fot. Niels Elswing).

zig var han en årrække hofjunker. 1606 ægtede han Sidsel Jørgensdatter Friis af Haraldskærlinien. Nogen særlig betydelig mand synes
Mogens Kaas ikke at have været, men hans godsrigdom gav ham en
vis position, 1625 takseres han således til 1.261 tdr. htk., og det er
formodentlig denne rigdom og svogerskabet med kansleren Christian
Friis, der bringer ham frem til rigsrådsstillingen. Han var lensmand
på Mariager kloster, men ombyttede 1631 sit jyske len med Nyborg
og blev fra nu af stærkt knyttet til Fyn. Vejrupgaard havde han alt
fra 1627, og i 1640 købte han det nærliggende Selleberg, som han dog
først blev eneejer af i 1654. Lige til sin død 1656 fortsatte han ivrigt
godserhvervelserne på Fyn. Han udlånte alene i årene 1653 - 54 5.300
rdl. til forgældede fynske adelsmænd mod pant i jordegods.
Af Mogens Kaas’ store børneflok blev to knyttet til Fyn. Datteren
Kirsten arvede Selleberg og sønnen Bjørn Vejrup. Han var født 1619
og blev sendt ud på en længere udenlandsrejse til Frankrig og Hol
land med studieophold i Orléans og Leyden. Senere var Bjørn Kaas
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Herreværelse
(fot.
Niels Elswing).

hofjunker; men efter at han i 1656 i Viborg havde holdt bryllup med
Birthe Wenzelsdatter Rothkirch synes han at have opholdt sig på
Vejrup, dog sikkert mere interesseret i studier end i landbrug. Ti
derne var vanskelige, og biskop Bircherods kendte udtalelse om Bjørn
Kaas, at han var »en temmelig velstuderet Mand, men i økonomiske
Sager meget vanvittig«, tyder ikke på evner til at klare 1660ernes
økonomiske krise. Allerede 1661 foretog han sin første pantsættelse,
i tidens løb voksede gælden ham over hovedet, og han måtte give op.
1667 udstedte han et skøde til Hans Schrøder og Bertha Ahlefeldt på
Vejrup med tilliggende bøndergods og jus patronatus til Marslev og
Birkende kirker for en sum af 17.000 rdl. Endnu ejede Bjørn Kaas
jordegods i Odense herred, og efter salget af Vejrup slog han sig ned
i Odense. 1670 blev han sagsøgt for en restgæld på 600 rdl., og ved
den lejlighed hedder det om ham i Odense tingbog, at han »her hol
der Dug og Disk og har sin visse Værelse og Tilhold«. 1671 døde
han i Odense, og i sin dagbog under 23. januar fortæller Bircherod,
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at han »om Aftenen sildig vaar udi et stort Compagni over i vor
Gienboes sal. Biørn Kaases Ligstue, hvor vi holdt Ligvagt over han
nem, indtil langt ud paa Natten«. Den 27. blev så hans lig nedsat i
Henning Valkendorfs begravelse i Sankt Knuds kirke. Bircherod ville
gerne »conscribere et lidet carmen« til Bjørn Kaas’ begravelse, »men
som min vena vaar endnu in rhytmis vernaculis lidet exerceret, lod
jeg en Student revidere og rette det for mig«.
Vejrups nye ejer Hans Schrøder havde fra jævne kår ved egen
dygtighed svunget sig til tops i samfundet. Han var født 1627 i Løjt
i Angel som søn af herredsfogeden i Slies herred. Om hans ungdom
ved vi intet. 1657 vendte han hjem fra fransk krigstjeneste og blev
ritmester. Under den anden Karl Gustavkrig slap han over til Møn
med sit kompagni, og i den følgende tid modstod han ethvert angreb,
indtil svenskerne efter 9 måneders forløb erobrede øen og tog den
sårede Schrøder til fange. Efter krigen var han i en årrække kom
mandant på Hammershus. 1660 var han blevet gift med sin regi
mentschefs datter Bertha Ahlefeldt, en halvsøster til storkansleren,
greve Frederik Ahlefeldt. Nogle år efter erhvervelsen af Vejrup blev
Schrøder optaget i den danske adel med navnet v. Løwenhielm. 1673
udnævntes han til generalmajor og forflyttedes til Norge. Hans hustru
var da død, og i Norge ægtede han i 1677 Sophie Bielke, datter af
den norske kansler Jens Bielke. Under Den skånske Krig gjorde
Løwenhielm god fyldest og viste sig som en dygtig og tapper rytter
general »et plus nihil«. Ved erobringen af Rygen 1678 lagde han
fremragende førerevner for dagen, og i en rapport til kongen frem
hævede Jens og Niels Juel hans »fermité« og »conduite«. 1682 tog
han fast ophold på Vejrup og afsluttede 1684 sin karriere i den
dansk-norske hær med udnævnelsen til generalløjtnant.
v. Løwenhielm var en af landets store godsejere. Foruden Vejrup
ejede han Hindemae, Sanderumgaard, Selleberg, Lammehauge og
Nordskov. Selleberg skænkede han dattersønnen Hans Brockenhuus,
og ved testamente 1696 indsatte han ham som arving til Vejrup, der
da angives at være på 49 tdr. htk. 1699 døde den gamle general på
Vejrup og blev begravet i den åbne begravelse, han havde ladet ind
rette for familien under gulvet i Marslev kirke. Blandt de minde
støtter over fortjente mænd, som Wiedewelt 1784 udførte til Jægers
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pris Slotshave, savnes heller ikke v. Løwenhielms. I vor tid har
mønboerne rejst ham et mindesmærke i mindelunden ved Rødkilde
højskole, og i en rimkrønike »De mønske Mænd og Hans Schrøder«
har digteren Valdemar Rørdam besunget mønboerne og deres helt.
Med hans dattersøn rykkede den gamle danske adel atter ind på
Vejrup. Faderen var ansat i den norske hær, og i Norge fødtes Hans
Brockenhuus 1679. Som 13årig kom han til Danmark og blev optaget
på ridderakademiet. Sit andet hjem fandt han hos morfaderen på
Vejrup. Den gamle general ønskede, at dattersønnen skulle bære hans
navn, og ved patent 1697 antog Hans Brockenhuus sin morfaders
navn og våben. Som oberst deltog han i Den store nordiske Krig,
hvor han blev såret både ved Helsingborg og Gadebusch. Han døde
som generalmajor på Vejrup i 1734. Vejrup tilfaldt sønnen Erik, me
dens en datter fik Sanderumgaard og en anden søn Selleberg.
Erik Brockenhuus v. Løwenhielm gik som sine forfædre officers
vejen og avancerede til oberstløjtnant. Det var i en vanskelig tid,
han overtog gården. Landbrugets kår var så ringe som ingensinde, og
nogle år efter kom den frygtelige kvægpest og rasede særlig voldsomt
på Fyn. På Vejrup med tilliggende bøndergods døde i 1. kvartal af
1746 500 stk. kvæg, men så havde sygdommen også raset ud; thi i
næste kvartal var der kun 30 døde kreaturer, og i 3. kvartal var syg
dommen forbi. Ved Erik Brockenhuus v. Løwenhielms død 1762
overtoges Vejrup af hans eneste søn Hans, der snart som major for
lod militærtjenesten og slog sig ned på gården med sin unge frue Ide
Sophie Bülow, en søster til den bekendte mæcen, Johan Bülow. Han
døde allerede i 1781, og enken sad tilbage med den lOårige Hans
Frederik Johan, der overtog slægtens gamle gård. I den anledning
afholdtes der et syn på gården, hvori det fremhæves, at ladegårds
bygningerne var stråtækte og meget brøstfældige. 1805 holdt den
unge godsejer bryllup i Holmens kirke i København med Edel Ca
thrine Bülow. Det var en anselig ejendom, Hans Frederik Johan
Brockenhuus v. Løwenhielm overtog. Hovedgårdens takst var stadig
49 tdr. htk. og arealet 348 tdr. Id. ager og 130 tdr. Id. eng, dertil kom
to skovløkker på tilsammen 70 tdr. Id. Bøndergodset var 238 tdr. htk.
og arealet 2.398 tdr. Id. ager og eng. Til bøndergodset hørte 27 gårde
og 33 huse. Hoveri forrettedes af 23 helgårde og 3 halvgårde og var
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for en helgård 49 spanddage og 178 gangdage. Desuden hørte til
godset 2 møller og Marslev og Birkende konge- og kirketiende, bereg
net til 110 tdr. htk. Hovedgårdsjorden var inddelt i 8 skifter, og be
sætningen bestod af 100 køer foruden tyre og stude, 50 får og 20
heste. Til gården hørte et godt tørveskær, og der var god jagt på
harer, agerhøns og fuglevildt, samt et udmærket fiskeri i voldgravene.
Landbrugskrisen efter Napoleonskrigene var hård ved de store gårde,
og Johan Bülow på Sanderumgaard måtte hjælpe søstersønnen med
at ride stormen af. Der synes at have været det bedste forhold mel
lem de to familier; men i 1825 kom det til et brud. I over 20 år
havde Johan Bülow overladt jagten på Sanderumgaard til søstersøn
nen, men nu ville han selv benytte sig af den, da søstersønnen efter
hans mening ikke leverede vildt af betydning. Søstersønnen blev
»desperat« og udlod sig med, at han »ikke vilde erkende mig for
Morbroder«, og da v. Løwenhielm efter Bülows mening bagvaskede
ham, højtideligholdt han ikke søstersønnens fødselsdag, »som vi har
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gjort i mange Aar. Han har glemt, at han kan takke mig alene, for
at han endnu kan boe paa Vejrup«. Og da Bülow i december samme
år er ved at ordne sin møntsamling for at sælge den i København,
skriver han i sin dagbog: »Gudske lov! dog ikke af Trang, og jeg har
den Tillid til Forsynet, at jeg ikke skal blive saa fattig som min
Søstersøn, som jeg har reddet fra at blive reent ulykkelig og giort
meget godt, ønsker: at jeg maa blive saa fattig, at jeg ikke faaer
Penge til at købe Pudder til mine graa Haar«.
Tre år efter døde Bülow, og 1851 døde kammerherren på Vejrup
og overlod gården til sin ældste overlevende søn Johan Bülow
Brockenhuus v. Løwenhielm, der døde i 1868. Enken måtte i 1880
sælge gården til et sagførerkonsortium i Odense. Dette skilte sig snart
af med Vejrup, der i 1885 købtes af den fremragende landmand kam
merherre Sophus Holger Gustav Vind, og atter rykkede gammel
dansk adel ind på Vejrup. 1918 kom Vejrupgaard igen i handelen,
dog blev gården Nonnebo, skoven og 154 tdr. Id. lagt under Sanderumgaard; i den følgende tid var gården stadig i handelen. 1945
solgtes den til proprietær J. Chr. E. Simonsen. Til Vejrupgaard hører
nu ca. 200 tdr. Id.
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Kaldt Vetorp

Trefløjet hovedbygning i to
stokværk opført og omgivet
med grave (senere stærkt
ændret)

1948 Ladegård genopført efter brand

Hovedbygningen set fra syd (fot. Niels Elswing).

Rønningesøgaard
Rønninge sogn, Åsum herred, Odense amt
På grænsen mellem Rolsted og Ellinge sogn, hvor to åløb forenes og
under navn af Vindinge Å ender sit liv i Nyborg Fjord, er endnu svage
spor bevaret af et voldsted, der engang har båret en borg, hvorom
sagn og folkevise ved et og andet at berette, medens historien næsten
ganske tier. Tvevad Slot var i 13. århundrede en kongeborg, der for
modentlig har været det faste punkt i kronens gods i disse egne, og
har haft den opgave at værne åløbet, som var færdselsvejen gennem
Østfyns flade sletteland. Hvis man kan fæste lid til folkevisens fortæl
ling, at kong Valdemar skænkede sin Tove Tvevad Slot, har borgen
alt eksisteret i 12. århundrede, og til grund for sagnet om dens ind
tagelse og ødelæggelse ligger formodentlig en virkelig begivenhed i
den stormfulde tid, da Valdemar Atterdag måtte tilbageerobre sine
fædres rige stykke for stykke.
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Caspar
Markdanners
sandstensportal
med
portrætfigurer af
bygherren
og hans hustru
(fot. Holt
& Madsen).

Utvivlsomt står Rønningesøgaard i sin oprindelse i forbindelse med
Tvevad Slot, om end det nu ikke er muligt at udrede forholdet. Ved
Vomme Søs vestlige bred, tæt syd for gårdens nuværende hovedbyg
ning, er en anselig boplads med tydelige rester af bygningsværker, og
er det rigtigt, at Tvevad har været midtpunktet i kronens jordegods
her, er det vel rimeligt at tænke sig, at denne boplads engang har båret
en brydegård, der efter sin beliggenhed fik navnet Søgaard — Søgaard
i Rønninge. Ganske vist, da gården nævnes første gang i 1326, er den
ikke i kronens besiddelse, men ejes af Niels Jensen, der fører stedets
navn Rønning; han pantsætter den til sin hustru, og dokumentet herom
er beseglet af flere mænd, som bruger det samme tilnavn og må have
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tilhørt en slægt, der har haft gammel tilknytning til stedet. Men 70 år
senere påstår Gert Andersen Rønning, at Niels Jensen aldrig hverken
har solgt eller pantsat gården, men er død der og begravet i Rønninge
kirke. Kronen gjorde ham gårdens besiddelse stridig, og uvilkårlig vil
man tænke sig dette som et led i dronning Margrethes velkendte be
stræbelser for at inddrage det gods, som i de onde tider i første halv
del af 14. århundrede var gledet ud af kongernes hænder; at også
krongodset om Tvevad Slot har haft denne skæbne er sandsynligt nok,
om det end nu ikke kan oplyses, hvornår Rønningslægten har erhver
vet sin del med den gamle boplads ved Vommesøen.
Hvorlænge det lykkedes slægten at hævde besiddelsen, ved vi ikke,
men 100 år senere, i kong Hans’ dage, ér gården i hvert tilfælde i kro
nens eje og hører til Nyborg len. Den har da sikkert været lidet an
selig, bestående kun af nogle bindingsværkshuse, og det er derfor na
turligt nok, at vi intet hører om den, før den 1554 udskilles af Nyborg
len og bortforlenes afgiftsfrit til en i øvrigt ubekendt adelsmand Jør
gen Grøn, hvem kongen formodentlig har skyldt penge. Dette var i
hvert tilfælde grunden til, at Henrik von Raaden en halv snes år senere
fik gården i pant for 500 joakimsdaler; han fik den senere tilskødet,
men med det forbehold, at den skulle falde tilbage til kronen, hvis
han ikke efterlod sig børn, og pantesummen i så fald udbetales hans
arvinger, og da han døde 1577, efter at hans hustru, Catharine Brockenhuus, var gået bort et par år i forvejen, blev kronen atter ejer. Det
varede dog kun kort; atter bortskødedes gården på samme vilkår som
i sin tid til Henrik von Raaden og mod, at dennes arvinger skulle have
pantesummen udbetalt af den nye ejer. Under Søgaard hørte da kun
fire bøndergårde i Rønninge og en gård i Kappendrup i Rolsted sogn.
Den nye ejer var en af datidens mærkeligste mænd. Caspar Mark
danner var efter traditionen søn af Christian III og en skomagerdatter
fra Koldingegnen. Han fik en omhyggelig opdragelse og tumlede sig
siden i mange år i udlandet i fremmed krigstjeneste, blev adlet af kej
seren og vendte omsider på Peder Oxes foranledning tilbage til Dan
mark, hvor han blev hofjunker og snart efter køgemester hos Frederik
II og fik det vigtige Koldinghus i forlening, som han i mange år sty
rede med stor dygtighed og besad til sin død. Først da han 1592, hen
ved 60 år gammel, havde giftet sig med den purunge Sophie Oldeland,
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en datter af Hans Oldeland til Vejlegaard, synes han at have fattet
større interesse for sin fynske gård, hvor han nu tog fat på at skabe
sig et smukt og anseligt hjem; de gamle bindingsværksbygninger blev
afløst af et solidt stenhus.
Det er det østre hus, hovedfløjen ud mod søen, der fuldførtes 1596,
som jerncifrene på sydfacaden endnu beretter, der er Caspar Markdanners værk. Det er opført af mursten på en sokkel af huggen kamp ;
over de tøndehvælvede kældere hæver sig to stokværk, adskilt ved
sandstensgesimsbånd og sluttet af kamtakkede gavle. For sydfacadens
midte opførtes et flerkantet trappetårn med vindeltrappe i sandsten
og en prægtig sandstensportal med indskriften: »Jeg er bygt og staar
i Herrens Navn« og flankere# af bygherrens og hans frues portræt
figurer. Indvendig har huset sikkert efter tidens skik været indrettet
med en stor sal foroven, medens underste etage har været delt i flere
rum; overalt opstilledes de endnu bevarede stilfulde kaminer, der er
smykkede med Markdanners og Oldelands våben og et skriftsprog på
tysk; Caspar Markdanner har åbenbart fra sin ungdom været mest
fortrolig med biblen i Luthers tyske skikkelse. Hvad der i øvrigt har
været af bygninger på Rønningesøgaard, har været bindingsværk, både
avlsgården og mulige tilbygninger ved hovedbygningen.
For godsets forøgelse og afrunding havde dog Caspar Markdanner
alle dage interesseret sig. Af de omboende kronens bønder erhvervede
han således flere jordstykker, og ved mageskifte med præsten i Skellerup fik han bl. a. den såkaldte Præstehave, der nu kaldes Rundeskov,
og købte endelig også engen Bredemae ved Holts Mølle.
Højt bedaget endte Caspar Markdanner sit virksomme liv på Røn
ningesøgaard 1618 og stedtes til hvile i Rønninge kirke, hvor han
havde ladet indrette begravelse for sig og sin slægt, og hvor endnu en
smuk ligsten med karakterfulde figurer minder om dette ejendomme
lige ægtepar. Fru Sophie Oldeland sad i tyve år enke på gården, som
hun besad i fællesskab med sønnen Frederik, der i øvrigt også ejede
Langesø, medens sønnen Hans efter moderen arvede Vejlegaard. Fre
derik Markdanner havde i sin ungdom studeret i udlandet og efter
hjemkomsten gjort tjeneste som sekretær i Danske Kancelli; efter at
være bleven gift med Anne Gyldenstierne, en datter af Henrik Gyl
denstierne til Iversnæs, satte han bo på Rønningesøgaard, hvor hans
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to sønner, Henrik og Caspar, blev født, og hvor han døde kun 46 år
gammel 1639, samme år som sin gamle moder. Han var i tidens løb
bleven stærkt forarmet og havde måttet overdrage Langesø til brode
ren Hans, der havde solgt Vejlegaard. Anne Gyldenstierne beholdt
som enke gården, men døde allerede et par år efter fra de to umyn
dige drenge, hvis opdragelse nu blev lagt i fremmede hænder ; Caspar,
der blev hofjunker hos Frederik III, blev i sin første ungdom dræbt i
en strid på gaden i København af sin kammerat, den unge Claus
Buchwaldt, og Henrik blev da eneherre over det ikke synderlig rige
arvegods.
Henrik Markdanner, der havde uddannet sig i fremmed krigstjene
ste og siden indtrådte i Frederik III’s hær, hvor han avancerede til
major, blev gift med Hilleborg Kaas, en datter af Erik Kaas til Vejstrupgaard. Han forøgede Rønningesøgaards gods med et par bønder
gårde i Rolsted sogn, men som bekendt led hele egnen stærkt under
svenskekrigens barbariske ødelæggelser; skovene var frygtelig for
huggede, og mange gårde lå øde, da der atter blev fred i landet. Særlig
12 DSH 7
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god var jorden i Rønninge og omliggende sogne ikke, og synderligt
stort havde Rønningesøgaards tilliggende aldrig været; det blev ved
matrikuleringen efter krigen ansat til 72 tdr. htk., og dens bøndergods
lå da temmelig spredt i forskellige sogne, medens den i selve Rønninge
sogn kun havde de 10 af 29 jordbrug. Det er heller ikke sandsynligt,
at Henrik Markdanner har haft større skatte af løsøre at skjule for
de fjendtlige soldater, men sagnet fortæller, at en stor kobberkiste,
fyldt med kostbarheder, blev sænket på søens bund for at hvile der,
til faren var ovre, og det kunne naturligvis siden aldrig lykkes at få
den draget op igen, da det var en nødvendig betingelse, at alle holdt
sig tavse under arbejdet, og der altid var en eller anden, der i sidste
øjeblik, når målet næsten var nået, udstødte et glædesråb, der for
spildte al møjen. Henrik Markdanner døde 1674, som sin fader i en
ret ung alder uden at være nået de halvhundrede, og tre år efter faldt
hans eneste søn Frederik som offer ved Wismars belejring som slæg
tens sidste mand.
Enken Hilleborg Kaas ægtede snart efter kaptajn Hans Due til 01stedgaard og Sanderumgaard, og allerede i 1684 solgte de Rønningesøgaard til Knud Sivertsen Urne, der i forvejen ejede Sanderumgaard
og Juulskov, til hvilken sidste gård han særlig var knyttet, og hvor
han døde. Ved den nye matrikulering, som foretoges under Christian
V, hvorved jo hartkornet i det hele blev stærkt reduceret i forhold til
den tidligere ansættelse, blev Rønningesøgaard kun sat til 40 tdr., dens
dyrkede areal var ikke betydeligt; kun 115 tdr.Id. var under plov og
behandledes efter den gammeldags dyrkningsmåde med 2 års brug
og 1 års hvile.
Efter Knud Urnes død 1705 arvedes Rønningesøgaard af hans sø
ster, Helvig Sophie Urne, der havde været gift med Jørgen Friis til
Kragerup. Allerede 1680 var han død, og Helvig Urne sad nu enke i
mange år, de sidste ti på Rønningesøgaard, hvor hun døde 1715, efter
ladende sine herligheder til sin eneste søn Christian Friis, der døde
ugift 1727 som sidste mand af den gamle slægt. I sit testamente ind
satte han sine slægtninge Christian Sehestedt til Ravnholt og Sigvard
Urne til Juulskov til arvinger af Rønningesøgaard, der nu overtoges
af den førstnævnte, som skænkede et legat til Rønninge kirke, der af
Hel vig Urne var erhvervet til gården. Allerede 1733 købtes gården af
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landstingshører i Fyn, senere justitsråd Johan Caspar Rasch, der fik
kgl. tilladelse til, trods sin embedsstilling, at flytte fra Odense ud på
Rønningesøgaard.
Gård og gods var stærkt forgældet, da Rasch overtog det, men det
lykkedes ham ved et langt livs ihærdigt arbejde at gøre Rønningesø
gaard til en værdifuld besiddelse. Stor var den jo ikke; foruden ho
vedgårdens 40 tdr. htk. var der 225 tdr. bøndergods, 6 tdr. mølleskyld
og 6 tdr. skovskyld og endelig Rønninge kirketiende, som var 11 tdr.
htk., men Rasch forbedrede driften således, at han blev istand til ved
køb og magelæg at udvide besiddelsen, så ofte lejlighed gaves, og han
fik desuden også råd til at foretage byggearbejder på selve hovedbyg
ningen. Det bindingsværkshus, der rimeligvis her havde stået som til
bygning til Caspar Markdanners stenhus, forsvandt, og 1757 opførte
Rasch den nordre fløj, udløbende fra den nordlige del af den gamle
bygnings vestside, i lignende stil og materiale som denne. Tårnet kom
Dagligstue (fot. Niels Elswing).
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derved til at stå i krogen, hvor fløjene mødes, og portalen med tavlen
og sandstensfigurerne flyttedes hen på den nye fløjs sydside. Endelig
anlagde Rasch også den smukke have, der i tidernes løb er groet op
til en prægtig park.
Efter Raschs død 1770 overtog hans enke Mette Sophie Munck
godsets styrelse, som hun førte med megen fasthed og dygtighed. Hun
påbegyndte således udskiftningen og fik herved god orden på det
meget indviklede ejendomsforhold mellem godserne. 1785 udskiftedes
Rønninge by godsvis; her besad nu Rønningesøgaard 8 af byens 16
gårde og 19 af de 25 huse, men samtidig med udskiftningen foretoges
et mageskifte med Hindemae, der fik noget gods i Skellerup mod at
afgive 3 gårde i Rønninge, og et mageskifte med Hellerup, hvorved
Rønningesøgaard fik en gård i Rønninge imod en i Ferritslev. Såle
des besad nu Rønningesøgaard de 12 af Rønninges gårde, og disse
blev nu gjort lige store, hver på 7 tdr. 6 skpr. 2 fdk. 2 alb., dog at en
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var på 8 tdr. 2 skp. 1. fdk. Gården havde herved fået sit gods langt
bedre og mere samlet beliggende. Justitsrådinde Rasch havde den
hjertesorg, at hendes søn Volrath August Rasch druknede en dag, han
løb på skøjter på søen lige uden for vinduerne, og ved denne ulykke
døde slægten ud, da der nu kun var døtre tilbage. Den ene af disse,
Anna Cathrine, var gift med major Christian Lemvigh, der på auk
tionen efter svigermoderens død 1787 købte Rønningesøgaard for
64.000 rdl. Han var både dygtig og energisk, men tillige en noget hastig
og ekscentrisk mand. Udskiftningen og den deraf følgende udflytning
og nybygning af gårde og huse fortsatte og fuldførte han, så at der
nu ikke blot blev udskiftet godsvis, men mand for mand. Således ud
skiftedes Røjerup by og alt godset i Skellerup, Ellinge og Kullerup
sogne; i Ellinge udflyttedes 6 gårde og huse, og i Skellerup by den
gård, der endnu fører navn af Lemvigsgaarden, og da udskiftningen
mand for mand gennemførtes i Rønninge by, blev 2 gårde og 12 huse
udflyttede og opbyggede fra ny. Trods alt hvad Lemvigh udrettede,
kom han dog ved sit pirrelige sind på en dårlig fod med bønderne, og
hans forbitrelse gav sig det uheldige udslag, at han solgte alle de ud
skiftede gårde i Rønninge, som bønderne fik på meget billige vilkår,
men hvorved hovedgården mistede sit i nærheden og bekvemt belig
gende bøndergods, medens den beholdt det fjernere liggende. Blandt
Lemvighs bestræbelser for godsets yderligere forbedring må nævnes,
at han ved gravning af grøfter og bygning af stenkister søgte at lede
vandet bort fra de lave og fugtige marker, og endelig at han foretog
betydelige reparationer både på ladegården og hovedbygningen ; denne
sidste måtte dele skæbne med så mange andre af vore gamle røde
murstensbygninger, at blive dækket af en ensformig hvid kalkpuds.
Da Christian Lemvigh og hans hustru ikke havde nogen børn, kom
Rønningesøgaard efter hans død 1823 atter på auktion og blev købt
af hans kones søster Ulrica Cathrine Rasch til Kattrup, som var enke
efter landsdommer Johan Jacob Mylius. Hendes agt med denne er
hvervelse var at skabe en varig besiddelse for familien. Ved testamente
bestemte hun 1825, at Rønningesøgaard skulle oprettes til et stamhus
for hendes ældste søn Johan Caspar Mylius, og dennes svigerfader
gehejmekonferensråd Chr. Fr. Holstein-Rathlou sluttede sig hertil,
idet han bestemte, at hans datters arv skulle indgå i fideikommiset;
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på gården hæftede en gæld på 30.000 rdl., men ifølge testamentet med
fulgte en arv i fideikommiskapital på 20.000 rdl. Stamhuset bestod
foruden af hovedgårdens ca. 40 tdr. htk. og Rønninge kirkes tiender
af 83 tdr. htk. bøndergods, beliggende i Rønninge, Skellerup, Ellinge
og Kullerup sogne, ialt 137 tdr. htk.
Ved sin moders død 1831 tiltrådte Johan Caspar Mylius stamhuset.
Han var dog dengang allerede en aldrende og meget erfaren mand
som godsejer og landmand; som officer havde han deltaget i krigen
i århundredets begyndelse, men trådte 1813, i sit 37. år, ud af hæren
for udelukkende at kunne ofre sig for de godser, han efterhånden
erhvervede, da han klart så fordelen ved at købe jordegods under de
daværende stærkt nedadgående konjunkturer for landbruget. Han kom
således efterhånden til at eje Kattrup, Estruplund, Willestrup, Aarupgaard og Lystrup, og han skaffede sig ved den dygtighed, hvormed han
styrede disse omfattende ejendomme, sine standsfællers sympati og
agtelse i den grad, at de sendte ham som repræsentant til stænderfor
samlingen i Viborg, og 1840 blev han optaget i adelstanden. Det var

Spisestue (fot. Niels Elswing).
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i erektionspatentet overladt den første besidder at træffe anordninger
om successionen og andre forhold vedrørende stamhuset. Nu synes
Johan Caspar Mylius at være ble ven træt af den megen virksomhed
med godserne, og 1840 afstår han stamhuset til sin ældste søn og tager
i de nærmest følgende år selv ophold i Paris. Det bestemmes, at stam
husets arvefølge skal være agnatisk-cognatisk i mandslinierne, men
hvis en besidder ikke efterlader sig søns linie, skal hans døtre have
stamhuset for deres livstid, og arvegangen først atter træde i kraft
ved deres død. Blandt de øvrige bestemmelser kan anføres den, at alt
indboet skal følge stamhuset, og deriblandt fremhæves særlig de den
tiltrædende besidder Johan Jacob Mylius tilhørende betydelige sam
linger af bøger, mønter, naturalier og andre videnskabelige samlinger,
hvorfor enhver stamhusbesidder skal stå til ansvar og overlevere efter
følgerne i uforringet, om ikke i forøget og forbedret stand.
Johan Jacob Mylius var en mærkelig mand, med mange spredte
interesser, begavet og sær; i mange år kom han ikke til at råde, da
faderen først døde 1852 og trods overdragelsen synes vedblivende at
have bevaret indflydelse på styrelsen. Urolig som han var, flakkede
den unge hofjægermester Mylius meget om i udlandet, og på rejse
døde han allerede 1857, kun 41 år gammel, og da han var ugift og
ikke efterlod sig nogen livsarvinger, gik stamhuset over til hans yngre
broder. Sigismund Wolf Veit Mylius var født 1823 og ægtede 1850
Anne Marie Elisabeth Benzon, en datter af ritmester Jacob Benzon
til stamhuset Benzon ved Grenå. Skønt stamhuset var i ganske god
stand ved overtagelsen, og en efter datidens forhold ret betydelig for
mue fulgte med, formåede kammerherre Mylius dog ikke at skabe
ligevægt mellem indkomsterne, og hvad han anså for fornødent for at
leve på den fod, han ønskede. Han foretog også forskellige forbedrin
ger på godset, og hovedbygningen gennemgik en grundig restauration,
hvorved hvidkalkningen forsvandt. Samtidig blev tårnet forsynet med
et smukt lille spir, og gavlene med karnapperne fik deres gamle skik
kelse tilbage. I årenes løb pådrog kammerherre Mylius sin besiddelse
en betydelig gæld, der gjorde et stærkt skår i fideikommiskapitalen,
som ved bøndergodsets salg var vokset til en anselig størrelse, og da
han døde 1885, ansøgte hans søn og efterfølger Albert Sigismund Cas
par Mylius straks om, at der måtte bevilges en administrationskom-
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mission, da han ikke selv mente sig i stand til at føre stamhuset ud af
de vanskelige forhold, hvori det var stedt. En sådan ordning blev nu
truffet og vedblev at bestå i en længere årrække, således at den unge
besidder aldrig opnåede at blive herre over stamhuset; allerede 1895
døde han kun 44 år gammel og fulgtes året efter i graven af sin hu
stru, Alexandra Cochrane. Da også han havde pådraget sig en ret be
tydelig gæld, var stillingen mere end vanskelig for den unge successor.
Sigismund Ernst Mylius, der siden efter sin farmoder arvede stam
huset Benzon og derefter kom til at føre navnet Mylius-Benzon, var
ved overtagelsen af Rønningesøgaard kun 20 år gammel, og han øn
skede at prøve sine unge kræfter på at forsøge selv at bringe stamhuset
på fode; men da hans gentagne andragender om at få administra
tionskommissionen ophævet, blev afslået, besluttede han sig omsider
til at opgive det hele. Hans ansøgning om ophævelse af stamhuset
blev bevilget 1906, og Rønningesøgaard med tilhørende gods, der nu
var ansat til ca. 50 tdr. htk. af alle slags, hvoraf hovedgården var 21
tdr., solgtes for 310.000 kr. Køberen var kammerjunker Oluf Bech
fra Valbygaard ved Slagelse, i hvis besiddelse Rønningesøgaard dog
kun forblev i få år. I hans tid brændte ladegården og genopførtes i ny
og bedre skikkelse. Flere store kister fulde af arkivsager, som henstod
på hovedbygningens loft, men oprindelig hørte til landsdommer
Mylius’ embedsarkiv og efter hans død var forbleven i slægtens værge,
blev af kammerjunker Bech afleveret til landsarkivet i Odense.
I året 1913 solgte kammerjunker Bech Rønningesøgaard til lens
greve Preben Charles Bille Brahe Selby til Brahesminde. Efter hans
død 1918 arvede hans søn kammerherre, hofjægermester, baron Daniel
Bille Brahe Selby, han var født 1878 og var i sin ungdom officer i liv
garden. Med stor iver og interesse tog han sig af ejendommens be
styrelse og udvikling, og søgte ved mindre køb at afrunde godset,
ligesom han også har foretaget gennemgribende istandsættelser af
hovedbygningen. I 1950 gik gården ved arv over til sønnen baron
Bent Daniel Bille Brahe Selby. Efter brand i 1932 er avlsgården ble
vet opført efter tegning af arkitekt Sørensen i Hadsten. Gårdens til
liggende er nu 375 tdr. Id. ager og eng, 150 tdr. Id. skov og 57 tdr. Id.
sø, huse og veje, alt vurderet i ejendomsværdi til 1.326.100 kr.
Omgivet af den store skønne park og den idylliske lille sø tager
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Forstue med
Caspar Rasch’ s
byggeindskrift
fra 1757
(fot. Holt &
Madsen).

bygningen sig henrivende ud, hvad enten man ser den mellem træerne
fra en af havens gange, eller man kommer kørende op gennem alleen
forbi ladegården. Ad den store stentrappe træder man gennem Caspar
Markdanners gamle portal, som jo Rasch flyttede hen i den nye nord
fløj, ind i det stilfulde trapperum, der er oplivet af skinnende våben
dekorationer. I midten af den gamle fløj ligger den rummelige salon
med vinduer til begge sider, og inden for denne i fløjens sydende nogle
mindre stuer, hvoriblandt baronens smukke arbejdsværelse i gavlen,
med en lille tårntrappe ud til haven; i husets nordende ligger have
stuen, hvorfra en bred stentrappe fører ud i parken. Alle værelser er
prydede med de morsomme gamle kaminer med Markdanner- og
Oldeland-våbnene og de alvorsfulde bibelsprog i det snurrige Luther 185
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tysk. Den øverste etage, hvor Caspar Markdanner og Sophie Oldeland
sikkert har haft deres store dansesal, er nu delt i en række værelser,
hvoraf nærmest trappen ligger spisestuen med sit bjælkeloft og små
ruder. På den anden side af trappen, i den vestlige ende af nordfløjen,
ligger billardstuen, hvis ene lang væg er dækket af det ejendommelige
maleri af Niels Kaas’ dødsscene, hvor en af de tilstedeværende per
soner siges at fremstille Caspar Markdanner, og hvorom stedets tra
dition fortæller, at gårdens eksistens og trivsel er afhængig af, at bil
ledet aldrig kommer bort herfra. Hovedbygningen rummer en samling
malerier af Jens Juel, Otto Bache, Vermehren, Olrik, Vilhelm Melby
og Mønsted.
WILLIAM NORVIN

EJERE

Kronen
1326 Niels Jensen Rønning
ca. 1500 Kronen
1563 Henrik v. Raaden
1577 Caspar Markdanner
ca. 1641 Henrik Markdanner

1684
1715
1727
1733

BYGNINGER
Kaldt Tvevad Slot
Kaldt Søgaard
Bindingsværkshuse

1596 Østfløjen med trappetårnet
opført
1672 Nordfløjen opført i
bindingsværk

Knud Sivertsen Urne
Chr. Friis
Chr. Sehestedt
J. C.Rasch

1757 Nordfløjen ombygges i mur, og
portalen flyttes

1787
1823
1831
1857
1895
1906
1913
1918
1950

Chr. Lemvigh
Ulrica Cathrine Rasch
J. C. Mylius
S. W.V. Mylius
S. E. Mylius Benzon
O. Bech
P. C. Bille Brahe Selby
D. Bille Brahe Selby
B. Bille Brahe Selby

1868 Hovedbygningen restaureret ved
H. Klein

1932 Avlsgården genopført efter
brand

Hovedbygningen set fra syd (fot. Niels Elswing).

Sanderumgaard
Davinde sogn, Åsum herred, Odense amt
Sanderumgaard ligger en halv snes kilometer sydøst for Odense i ret
ning mod Nyborg, og altså ikke i Sanderum sogn, der ligger på den
anden side af Odense. Det er følgelig ikke fra denne sogneby, herre
gården har sit navn. Men man har jo lov til at formode, at der i Da
vinde sogn for adskillige hundrede år siden har ligget en anden,
mindre, landby Sanderum, og at en af gårdene dér efterhånden har
optaget de andre og nu i sit navn bevarer navnet på den forsvundne by.
Sanderumgaard ligger kønt og godt midt i sit jordtilliggende, i et
frodigt mod nord jævnt skrånende terræn, hvor øjet finder hvile i de
vide udsigter mod den fjerne horisont.
Gården synes første gang at være nævnt 1468, da den ejedes af en
adelsmand Kjeld (Pedersen). Senere tilhørte den kronen til 1580, da
Hans Skovgaard til Gundestrup erhvervede den ved mageskifte. Han
døde samme år efter at have overdraget den til sin broder Anders,
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død 1581, hvorefter deres søstre Karen og Margrete fik den. Den
sidstnævnte købte 1583 søsterens del og besad gården som eneejer til
sin død 1615. Hun lod en ny hovedbygning opføre; den er nu for
længst borte, men et veludskåret løsholt fra den er pietetsfuldt opsat
i den nuværende hovedbygnings vestibule:
GVD LADE MIG HER SA BIGE OCH

BOO AD IEG KAN HA DEN EVIG ROO
1 5 IHS 94

IMSG

I Skt. Knuds kirke i Odense bevarer en farveprunkende ligsten mindet
om den gamle dame, der døde som en af de sidste af slægten, hvis
mandslinie var uddød 1612.
Jomfru Margrete Skovgaards arvinger har antagelig solgt Sanderumgaard. 1642 var den en af de mange herregårde, den rige hr. Hans
Johansen Lindenov efterlod sig. Gennem hans datter Helvig, død 1646,
der var gift med hr. Sivert Urne til Raarup, kom den til denne slægt.
To af hendes sønner døde før deres fader, og han arvede deres lod
der i Sanderumgaard. Efter hans død i 1661 er forholdene uklare, og
da ikke alle dokumenter er bevarede, kan man ikke med fuld sikker
hed afgøre, hvem der egentlig på hvert tidspunkt var gårdens ejere.
1664 havde de to brødre Hans og Jørgen Urne hver en halvdel; 1680
nævnes Hans i forbindelse med sin anden broder Knud (Jørgen var da
vistnok død); 1688 siges Hans at være eneejer, og 1693 anføres Knud
som sådan ; han skrev sig ellers til Juulskov. Men Jørgen Urne havde
1669 — ved den lejlighed har en deling med afpæling fundet sted —
skødet sin halvdel til gehejmeråd Niels Banner til Frederiksgave, død
1670. Da hans enke måtte opbyde sit gods og sin formue, blev denne
del af Sanderumgaard udlagt en kreditor, men må snart efter igen
være kommet i Urnernes besiddelse og senere være solgt til kaptajn
Hans Due (af den lille slægt med tre duer i våbenet) til Ølstedgaard
og hans hustru Hilleborg Kaas. Disse solgte 1693 deres halvdel til
Knud Urne (som vistnok havde fået broderen Hans Urnes del ved
dennes død 1688) for ca. 4.500 rigsdaler, som ikke skulle affordres
ham eller betales af ham, så længe han levede; men Hans Due og
hans frue skulle deres livstid nyde fri husværelse og ildebrand på San-
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Lysthuset
Tankefuld
opført af
Johan Bülow
(fot. National
museet).

derumgaard og skulle atter kunne tiltræde gården. Det har de gjort
efter Knud Urnes død 1705 ; men den anden halvdel af gården bragte
hans enke, Anna Beate Valkendorf, til sin anden mand, kaptajn Erik
Skeel til Arreskov.
Fra 1708 ligger Sanderumgaards historie klar. Da fik oberstløjtnant,
senere generalmajor, Hans Brockenhuus v. Løwenhielm (1679 - 1734)
godsets to dele i sit eje ved skøder fra Erik Skeel og fra Hans Due og
hans frues arvinger og samlede derved hele gårdens ca. 60 tdr. htk. og
godsets ca. 260 tdr. Af hans seksten børn overlevede otte faderen.
Disse blev alle lodtagne i hans tre gårde, Sanderumgaard, Selleberg
og Vejrup, der var hans hovedsæde, men blev enige om at ophæve
dette besværlige og upraktiske fællesskab og sælge godserne til tre af
arvingerne. Sanderumgaard og gods skødedes da 1740 for 58.000 rdl.
til major, senere generalløjtnant og hvid ridder, Matthias Leth (1704 83, adlet 1757), der var gift med Catharine Hedevig Brockenhuus v.
Løwenhielm (1709 - 92). Han bosatte sig på gården, hvor de ti yngste
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Hallen med billede af Holger Vind (t 1683) til Harrested med familie malet af
Johan Timm (fot. Nørmark).

af hans 21 børn fødtes, og har været meget interesseret i dens drift
og forbedring. — Da hans enkes lange ejertid var til ende, blev godset
sat til auktion og solgt til gehejmeråd Johan Billow, der 1793 købte
det for 77.300 rdl.
Johan Biilow er den mest kendte af Sanderumgaards ejere. Han var
født 1751 — hans moder var en af Hans Brockenhuus v. Løwenhielms
døtre — og døde 1828. Hans virke som kammerjunker, kammerherre
og marskal hos kronprinsen, den senere Frederik VI, og som de for
skelligste videnskabers ynder og opofrende befordrer vil længe bevare
hans navn. Han havde fra sine barneår holdt af Sanderumgaard, og
den stille lykke fandt han der, hvor han sad som sin egen mand. Han
var en mild og venlig herre for sine bønder og interesserede sig for
godsets drift, men det har sikkert været på en noget virkelighedsfjern
måde, mere som en noget teoretisk faderlig filosof end som en prak
tisk landmand. Han benyttede sig ikke af den tilladelse, han i 1797
havde fået til efter foregående udskiftning af fællesskabet at afhænde
bøndergodset til fæsterne, uden at hovedgården mistede sin skattefri
hed. Haven var, da han købte Sanderumgaard, et sumpet uføre, hvor
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kun de vandkære elle trivedes — og det endda dårligt nok. Men efter
Bülows sindrige planer og i meget høj grad under hans egne hænder
voksede nu en stor og prægtig have og park frem — på ca. 40 tdr. Id.
Jorden gennemgravedes med kanaler, hvorved der fremkom en mængde
større og mindre øer, som gav hele landskabet en egen rigt afvekslende
charme, og på forskellige dertil egnede steder opførtes en halv snes
små lysthuse og pavilloner, som hver havde sin egen bestemmelse, og
hist og her opstilledes urner, mindetavler og runesten med mere. Her
har hans følsomme drømme om landlig idyl og fred ret fundet ud
tryk. — Men også inden døre var Sanderumgaard blevet et herskabe
ligt hjem, som i årenes løb åbnede sine døre for et større og større
antal venner, kunstelskere og videnskabsmænd, hvorom de på gården
bevarede Bülowske dagbøger og stambøger vidner. Særlig bør nævnes
den bekendte »Tankefuldbog«. — Ved sit ægteskab med Else Marie
(af sig selv og Bülow altid kaldt Johanne) Hoppe (1767 - 1834) var
han blevet så velsitueret, at han ikke alene havde kunnet købe Sande
rumgaard og udstyre huset godt og smukt, men også hjælpe og støtte,
hvor han fandt, at det krævedes af ham, og adskillige videnskabs
mænd, kunstnere og forfattere kunne takke ham, fordi han, ofte såre
rundhåndet, stod dem bi i de første vanskelige år. Med sin hustru,
med hvem han kun havde ét barn, en datter, som allerede døde i syv
årsalderen, levede han et meget lykkeligt ægteskab.
Den unåde, der i adskillige år fra hoffets side vistes Bülow, som i
1793 pludseligt, utvivlsomt ganske uretfærdigt, havde fået afsked fra
sine embeder, hævedes efterhånden i årenes løb. Kong Frederik VI
mindedes hans fortjenstfulde liv og gjorde 1808 gehejmeråden til gehejmekonferensråd og gav ham 1817 elefantordenen. Bülow døde 1828
og jordedes på Davinde kirkegård, medens hans hustru, der snart efter
hans død flyttede til København, 1834 begravedes fra Helliggeists
kirke. Deres portrætter, to fortrinlige malerier af Jens Juel, bevares
på Sanderumgaard.
Samme år, som Bülow døde, blev Sanderumgaard stillet til auktion.
Den takseredes til ca. 111.000 rdl. — ca. 23.000 for bygninger med be
sætning og inventar, 30.000 for jorder og skove, 6.000 for tiender og
ca. 52.000 for bøndergodset. Den højestbydende med 61.550 rdl. blev
kammerjunker Christian Andreas Vind (1794- 1869); han fik skøde
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på ejendommen 1829. Han havde tidligt vist, at han hørte til den gamle
danske slægt, der kaldtes »de kække Vind’er«, hvis navn allerede næv
nes i det tolvte århundrede ; 19 år gammel var han blevet hædret med
dannebrogsordenens ridderkors for sit forhold ved Sehested, hvor
han som sekondløjtnant i dragonerne havde erobret to kanoner. Han
blev i 1823 gift med Anna Sophie Elisabeth (Betty) Hoppe (1803 - 81),
en broderdatter af fru Bülow, og i hans egne årer flød Skovgaarders,
Urners og Bülowers blod.
Det var et smukt gods, den unge officer blev ejer af: Sanderumgaard med godt 58 tdr. ager og engs htk., lidt skovskyld, knap 220
tdr. htk. bøndergods samt jus patronatus til Allerup og Da vinde kir
ker ; men dets drift har vistnok i Bülows senere år været noget for
sømt. Da kammerjunker Vind på det tidspunkt ikke var nogen særlig
formuende mand, måtte han for at udrede købesummen i de første
år sælge en stor del af bøndergodset. Med desto større kraft kastede
han sig over driften af hovedgården, hvis jorder han forbedrede på
forskellig måde. En tid interesserede han sig stærkt for høravl, og i
løbet af fire-fem år sidst i trediverne lod han væve ca. 3.500 alen
hjemmegjorte tøjer, hvoraf en del udmærket fine lærreder og dække
tøjer. Den berømte have kom imidlertid til at savne Bülows utrætte
lige omhu. Chr. A. Vind, der i 1832 var blevet udnævnt til ritmester,
tog i 1838 sin afsked fra militærtjenesten. I 1835 blev han hofjæger
mester, i 1841 kammerherre.
Nogle år efter hans død i 1869 lod hans enke den nuværende gård
bygge med professor Hans J. Holm som arkitekt. Hovedbygningen
kom til at ligge omtrent på det samme sted som den gamle af Mar
grete Skovsgård opførte ; det er et godt og rummeligt rødt murstens
hus med kælder, stue, første sal og højt tag. Lidt til siden strækker
sig de anselige og fortrinligt indrettede avlsbygninger, opført i 1870erne af tømrermester, brandmajor Rasmus Petersen fra Odense.
Kammerherreinde Vind overdrog 1872 Sanderumgaard til sin yng
ste søn Sophus Holger Gustav Vind. Han var født 1842, blev student,
deltog som frivillig i krigen 1864 og udnævntes 1867 til løjtnant i
husarerne ; 1870 blev han juridisk kandidat. Han lagde sig derpå efter
landvæsen og blev en meget fremragende mand på dette område.
Sanderumgaard blev i hans tid et højt anset mønsterbrug, hvis fine
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Bibliotek (fot. Niels Elswing).

kvægbesætning, intensivt drevne rene marker og forsøgsarealer gjorde
gårdens navn vidt bekendt. — Da de bekendte Fjord’ske forsøg i
1883 tog deres begyndelse, blev Sanderumgaard udtaget som den
første gård, hvor disse forsøg, der har haft så stor betydning for
dansk landbrug, blev udført. Hvert år siden da er disse landøkono
miske forsøg blevet foretaget her, og ved deres 50-års jubilæum blev
der af landbrugsministeren bragt gårdens daværende ejer en smuk
guldmedalje. Den varmhjertede og stærkt fædrelandskærlige herre
mands virkelyst og villighed til at tjene sit land blev på talrige måder
taget i brug, lige indtil sygdom i begyndelsen af dette århundrede
nødte ham til at nedlægge sine mange offentlige hverv. — I 1877
udnævntes S. Vind til hofjægermester og i 1898 til kammerherre. I
1875 havde han ægtet Adelgunde Tesdorpf (1856-90), en datter af
en af Danmarks ypperste jordbrugere, gehejmekonferensråd Edward
Tesdorpf til Orupgaard. I Sanderumgaards park er rejst en smuk
mindestøtte med bronzerelieffer af Sophus Vind og hans hustru.
13 DSH 7
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Ægteparrets eneste søn, kammerherre, hofjægermester, løjtnant,
cand. polit. Ove Holger Christian Vind, født 1877, ægtede i 1917 Elsa
Oxholm, født 1891, kendt, som sin fader, overkammerherre Oscar
O’Neill Oxholm, for sine varme kristelige interesser. 1950 solgte kam
merherre Vind Sanderumgaard til sin søn hofjægermester Ivar Emil
Vind, der 1951 ægtede komtesse Alexandra af Rosenborg.
Sanderumgaard er et skønt og godt sted at leve. Huset, som er
blevet betydeligt moderniseret og forbedret, afgiver en god bolig, og
der er både børn, blomster, bøger og billeder. — Det velholdte bib
liotek på 11.000 bind er i stadig vækst. — Foruden en smuk samling
af Vind’ske familieportrætter findes der et stort antal malerier, flere
af verdenskendte kunstnere. En halv snes billeder af Eckersberg har
motiver fra Biilows have, og om den minder også to af hans lyst
huse — Sommerlyst og Tankefuld —, der trofast er bevarede i den
i de senere år noget udvidede og meget forskønnede have og park.
Gårdens areal er, efter at der i 1948 tilkøbtes 150 tdr. Id. fra Vejrupgaard, 1.065 tdr. Id., deraf 815 tdr. Id. ager og 250 tdr. Id. skov. En
udsøgt besætning danner i forbindelse med de veldrevne jorder det
materielle grundlag, der turde betrygge gårdens beståen.
H. B. SEESTEN
EJERE
1468 Kjeld (Pedersen)
Kronen
1580 Hans Skovgaard
1583 Margrete Skovgaard
ca. 1615 Hans Johansen Lindcnov
1642 Sivert Urne
1669- 1708 Forskellige ejere
1708 Hans Brockenhuus v.
Lowenhielm
1740 Matthias Leth
1793 Johan Bülow
1828 Chr.A.Vind
1869 Anna Sophie Vind

1950 Ivar E. Vind

BYGNINGER

1594 Hovedbygning opført

1794 Parken anlægges

1870 - 72 Hovedbygning opført ved
H. J. Holm
Avlsgård opført
Avlsgård moderniseret ved
Chr. Ostergaard

Hovedbygningen set fra vest ca. 1940 (fot. Knudsen og Jochumsen).

Fraugdegaard
Fraugde sogn, Åsum herred, Odense amt
Blandt de mange herregårde, der er opstået i den øjensynlig ret sent
opdyrkede egn sydøst for Odense, hvor navnet Fraugde (Fravid) kan
minde om de skove, der engang fyldte op i egnen, er selve det store
Fraugde sogn mærkeligt ved at have rummet tre hovedgårde inden for
sine grænser: Fraugdegaard, Hollufgaard og Kærbygaard, og desuden
to store ejendomme, sikkert af betydelig ælde som gamle særbruds
gårde: Landkilde og Tornbjerggaard. Fraugdegaard ligger et stykke
sydøst for kirkebyen, men både navn og beliggenhed kunne nok tyde
på, at den oprindelig har ligget inde i landsbyen og fra sin ældste plads
i byens gårdkreds er flyttet ud i engdraget og omgivet af brede grave.
Den var oprindelig kun en bondegård, omend af ret betydelig stør
relse og vel den anseligste i byen, og fremtrædende mænd af bonde
13*
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slægten har ejet den. Den omtales første gang 1397 og beboedes da
af en vis Niels Jacobsen. Fra da af tier kilderne, til den 1501 pludse
lig dukker frem igen, da Johan Bjørnsen tog lavhævd på Fraugdegaard og dens tilliggende. Da var den kommet i adelseje, hvorledes
kan ikke oplyses; men den var endnu ikke blevet hovedgård, omend
der til den var knyttet andre gårde i byen eller sognet. Johan Bjørnsen
af den ældgamle fynske slægt Bjørn ejede bl. a. Nielstrup i Svendborg
amt, og slægten har siddet inde med også andet jordegods i Fraugde
sogn; Johan Bjørnsens farbroder Joachim Bjørn ejede den gård i
Holluf, der synes at være identisk med hovedgården Hollufgaard.
Johan Bjørnsen var gift med Gertrud Parsberg, var ridder, rigsråd
og havde vigtige forleninger; men hans indsats i det offentlige liv har
næppe været stor. Som åben eller hemmelig tilhænger af den nye lære
får han det sletteste skudsmål af Poul Helgesen og skildres som en
ødsel og selvglad herre. »Han stræbte at overgaa alle andre i prægtige
Vaaben, Heste, Bidsler, Skaberak og andet Hesteudstyr, i Smykker og
Gæstebud, men han blev derved kun til Latter for alle, saaledes som
det plejer at gaa den, der af taabelig Forfængelighed finder alt for
stort Behag i sig selv«. Ved denne ødselhed satte han »mange store
Ejendomme over Styr til stor Uret for sine Børn«. Midt under de
store religiøse og politiske bevægelser døde han 1534.
At Fraugdegaard hørte til de ejendomme, Johan Bjørnsen havde
»sat over Styr«, er højst rimeligt. Da Christian III 1535 blev hyldet
af Åsum herreds bønder, var Niels Madsen i Fraugdegaard en af
dem; måske var Niels Madsen dog kun foged på gården og i en
anden mands brød; i Christian III’s domsbrev for Johan Friis til
Hesselagers gods 1544 anføres et ejendomsbrev på Fraugdegaard, og
dette kunne tyde på, at den rige Johan Friis har været en af Johan
Bjørnsens kreditorer. Har Niels Madsen været bonde, er Fraugde
gaard da meget snart kommet på adelige hænder igen. 1548 oplyses
det, at Johan Friis desuden ejede 6 andre gårde i sognet; der var
med andre ord nu mere end nogensinde betingelser til stede for en
forfremmelse af Fraugdegaard til hovedgård. Men denne forfrem
melse måtte desuagtet lade vente en del år på sig. Efter Johan Friis’
død 1570 gik den ugifte mands mange ejendomme over til broderen
Henrik Friis til Ørbæklunde; han døde kun et fjerdingår efter (1571),
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Hovedbygningen set fra nordvest (fot. Niels Elswing).

og Fraugdegaard med mere gods gik over til datteren Dorthe Friis,
som 1575 ægtede Oluf Daa til Ravnstrup. Med ham kom Fraugde
gaard for et længere tidsrum i hænderne på en af landets mest frem
trædende adelsslægter i de dage.
Det blev da Oluf Daa, der ophøjede den gamle storgård til hoved
gård ca. 1580, og det er utvivlsomt først ved den lejlighed, gården
er flyttet ud. Med udflytningen fulgte sikkert her som i mangfoldige
lignende tilfælde en udskiftning af fællesskabet, hvorved gården fik til
delt markerne syd og sydøst for landsbyen. Det er sagtens også Oluf
Daa, der har indrettet gårdens vandmølle i forbindelse med opstemningen af vandet til at fylde gravene. Med oprettelsen til hovedgård fulgte
atter som sædvanlig udgravning af et voldsted, her et meget impone
rende dobbeltvoldsted — et af de største på Fyn — og selvsagt opførel
sen af de nødvendige borg- og ladegårdsbygninger. En gunstig skæbne
har villet, at den hovedbygning, Oluf Daa, vistnok ca. 1588, lod bygge
på sin borggård norden for voldstedet, 50 al. lang og 30 al. dyb, i alt
væsentligt er bevaret. Oluf Daas interesse henholdsvis for sin nye
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Oluf Daa’s dobbelthus set fra syd efter ombygningen i 1880erne
(fot. Harry Petersen).

hovedgård Fraugdegaard og for sin fædrenegård Ravnstrup på Sjæl
land kan åbenbart måles efter de borggårdsbygninger, han rejste på
disse sine to gårde. Medens han på Ravnstrup opførte det store sten
hus, nøjedes han med at sætte en bindingsværksbygning, omend af
en meget ejendommelig type, på Fraugdegaard. Borggårdens hoved
bygning er et af de sjældent forekommende dobbelthuse, to huse med
fælles langside og selvstændige tage, en type, der har sin oprindelse i
Nederlandene og rimeligvis over Holsten og Sønderjylland er nået
herop, hvor Egeskov nu er dens fornemste repræsentant. I tidernes løb
er bygningen, hvis nordre mur oprindelig har rejst sig direkte op af
graven, undergået adskillige forandringer. Dens to stokværk bæres af
et højt grundmuret kælderstokværk, der efter en istandsættelse nu
står ganske uforandret i det ydre fra opførelsestiden. Mest er den
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almindelige og oprindelige karakter blevet ændret ved den grund
murede gårdfacade, der blev opført i midten af 18. århundrede, min
dre, men alligevel på følelig måde, ved nedtagelse af de fire oprinde
lig høje gavle, der i så høj grad må have øget dobbelthusets male
riske virkning. Men den dag i dag er det, der er det væsentligste ved
huset som type — dobbeltanlægget — og det, der er så afgørende i
dets byggemåde — bindingsværket — bestemmende for Fraugdegaard, som det ses fra de tre sider. Bindingsværket er ganske vist ble
vet en del omsat, og vinduerne er i 18. århundrede blevet gjort bety
deligt større, ligesom den indre rumfordeling sikkert har undergået
adskillige forandringer efter skiftende slægtleds behov. Men det er
dog stadig Oluf Daas gamle dobbelthus, der gemmer sig mellem en
senere tidsalders høje og frodige træer. Det rummelige våningshus, han
opførte, kunne tyde på, at han til tider har opholdt sig på sin fynske
ejendom, skønt Ravnstrup var Daaernes hovedbesiddelse.
Da Oluf Daa var død 1600, overtog Dorthe Friis den, men holdt
foreløbig hus på Ravnstrup, indtil sønnen, den senere rigsadmiral
Claus Daa, 1604 giftede sig med Dorthe Below fra Spøttrup; da
flyttede Dorthe Friis tilbage til Fraugdegaard og blev her en årrække,
til hun ombyttede den med Borreby, som hun 1616 havde overtaget
efter sin broder, kansler Christian Friis. Hun var et sjældent menne
ske, kaldtes den »stille« husfrue, havde altid et godt og venligt ord til
alle, læg og lærd, adel og uadel, fattig og rig; selv færdedes hun på
gård og gods i en enkel og simpel dragt, og hendes hånd var opladt
for alle, der led nød. På Fraugdegaard og Borreby bespiste hun
mange fattige stakler, »som vare omkring hendes Gaard, besynderlig
i disse dyre Tider«. Under et ophold på Ravnstrup døde hun 1618 og
blev begravet i slægtens sognekirke Herlufmagle. Hendes søn Claus
Daa overtog Fraugdegaard; men hans mange offentlige hverv har
næppe tilladt ham at beskæftige sig synderligt med sin fynske besid
delse. Og dog udvidede han dens godsområde med tre gårde i Fraugde
ved mageskifte med kronen. Tilfældet ville, at han skulle ende sine
dage på Fraugdegaard. Da han var på rejse i kongens ærinde, blev
han den 22. marts 1641 syg undervejs mellem Nyborg og Fraugde.
Hans datter fru Elisabeth, der ledsagede ham, fik ham bragt til Fraug
degaard, hvor han døde 8 dage efter. Hans enke Ingeborg Parsberg,
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som han havde ægtet 1613 efter sin første hustrus død, døde af sorg
11 dage efter, også på Fraugdegaard. Begge førtes under stor pomp og
højtidelighed til Odense og bisattes i Sankt Knuds kirke for senere at
føres til deres sognekirke på Sjælland.
Af hans børn arvede Christian og Dorthe Fraugdegaard, der i den
følgende tid, ligetil den afhændedes 1671, så temmeligt fik lov til at
passe sig selv. Svenskekrigen medtog hele egnen hårdt; Fraugdegaard
blev endda uden videre overladt oberst Taube, der dog ikke kunne
hævde besiddelsen af den. Christian Daa synes at have været noget
påholdende; men det friede ham ikke fra i svenskekrigene at blive
stærkt forarmet, og for at tilfredsstille sine kreditorer skal han have
afhændet de fleste af sine ejendomme. Der hvilede i det hele taget en
uheldig skæbne over den gamle rigsadmirals sønner; Valdemar Daa
til Borreby turde være vel bekendt. Søsteren Dorthe Daa, der 1646
var blevet gift med Gregers Krabbe til Torstedlund, synes at have
været en klogere administrator. Hun, der samtidig havde et mildt og
venligt sind og ligesom sin farmoder uden personanseelse var til rede
med råd og dåd, manøvrerede sig efter sin mands død 1655 så godt
som muligt gennem de vanskelige tider og klarede dem så nogenlunde,
medens mange af hendes standsfæller kom galt af sted. Under utal
lige transaktioner med arvet eller købt gods ejede hun for kortere
eller længere tid helt eller delvis bl. a. Hverringe på Fyn, Espe på
Sjælland og Vestrupgaard, Vesløsgaard, Kjølbygaard, Albæk, Ørndrup, Kjeldgaard, Kappel og Ørs i Jylland, foruden del i Fraugde
gaard. 1668 lod hun gøre udlæg for 5.508 rdl. i broderens arvepart i
denne, og nogle år før sin død 1675 solgte hun 1671 hele ejendommen
til den ansete fynske læge, dr. med., titulær kancelliassessor Christoffer
Pedersen Balslev fra Odense.
Borgerlighedens skæbne havde dermed også indhentet Fraugde
gaard, der med sin nye ejer gik over til en mand af det højst inter
essante odensianske patriciat, der i slutningen af 17. århundrede spil
lede så stor en rolle i den gejstlige og lærde kreds, der bl. a. sluttede
sig om gymnasiet i Odense. Balslev, der var født i Odense 1628, havde
hentet sin doktortitel i Utrecht og var senere blevet ejer af Odense
apotek. Han var allerede gennem sin fader, stiftsskriver Peder Ras
mussen fra Balslev i Vends herred og senere gennem sin hustru, borg
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mesterdatteren Karen Riisbrich (død 1686) beslægtet med Bircheroderne, flere højere embedsmænd i byen og rige købmandsfamilier.
Alle disse ærgerrige mænd med deres betænksomme hustruer følte
uvilkårligt, at deres stand havde sin besøgelsestid. Tæt sammenlevede
med de adelige herremænd i Odenses omegn, ja, over hele det nord
lige Fyn, ønskede de nu, da det faktiske stamhusbånd for alt tiende
frit hartkorn efter 1682 var ophævet, selv at erhverve herregårde, og
de gjorde det i så stort omfang, at de derved tappede Odense for
kapital på en for byens næringsliv højst uheldig måde.
Da Christoffer Balslev købte Fraugdegaard, var den blevet en
mere velafrundet ejendom, omend den langtfra i størrelse kunne måle
sig med så mange andre fynske gårde og stadig måtte regnes for ret
beskeden, hvad både hovedgårdens tilliggende og bøndergods angik.
Den havde 1688 på de store matrikelarbejders tid kun bøndergods i
selve sognet, ialt 17 gårde og 1 hus; 1687 havde Balslev desuden
købt herligheden til en kirkegård og tre kirkeboliger af kronen. Selve
hovedgården havde kun godt 27 tdr. htk. ager og eng. Af skove hørte
Hovedbygningen set fra nord (fot. Niels Elswing).
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kun 5 skpr. skovskyld til den, og dens skovfattigdom er overordentlig
påfaldende. Fraugdegaard var ikke i de store arealudvidelsers tid
nået synderligt ud over det tilliggende, der i middelalderen hørte til
en almindelig større landsbygård eller typisk landsbyhovedgård. Dyrk
ningsmåden var den sædvanlige østdanske med treårig rotation, to års
brug og ét års hvile. Jorderne var inddelt i tre marker og nogle løk
ker, og der tilsåedes 107 tdr. Id. Desuden regnedes der med 81 læs hø
og 8 høveders græsning. Hvorledes denne borgerlige godsejer er op
trådt i sin nye stilling, foreligger der kun få oplysninger om. Ved hans
båre 1693 vidnedes, at han ikke tænkte på at berige sig af kirkegodset,
»det Fraugde Kirke Ziir og Prydelse kan sige«, og det siges også om
ham, at han var en human mand over for sine undergivne, »og tit i
deres Sted tog til sin egen Pung«. Men hverken under denne eller de
nærmest følgende ejere blev Fraugdegaard fast hjem og bolig for
ejeren og hans familie. Alle disse mænd havde deres hovedvirksom
hed i Odense, og Fraugdegaard blev for dem kun et landsted og en
lystgård. Husherren har ikke kunnet bo der til stadighed. Ved juletid
1694 fejredes Christoffer Balslevs datter Birgittes bryllup med biskop
Thomas Kingo på Fraugdegaard. Men da var gård og gods gået over
til sønnen, lægen Peder Balslev, der bosatte sig i London og kun be
holdt ejendommen til 1697, da han solgte den til dens berømteste
ejer, svogeren biskop Thomas Kingo.
Birgitte Balslev var Kingos tredje hustru, og ægteskabet med hende
gjorde ham til en meget velhavende og såre lykkelig mand. At en stor
landejendom har været digteren Kingo særdeles kærkommen, er en
given ting. Hans digtning viser tilfulde, hvad natur og naturskønhed
betød for ham. Ofte har han ved sommertid opholdt sig på Fraugde
gaard, og det hændte ikke sjældent, at han selv prædikede i sin sogne
kirke, hvis ene nu omstøbte klokke 1701 skænkedes kirken af ham
»og hans Kæreste«. I Fraugde kirke blev han også bisat, og et pragt
fuldt gravsted med epitafium, udført af Thomas Quellinus og ind
rettet af Kingo for hans hustru og svigerfader, blev tillige et værdigt
minde om Kingo selv; både hans og Birgitte Balslevs portrætter er
tilmed anbragt i medaillon på epitafiet. Kingos studereværelse påvises
i hovedbygningens andet stokværk; men forøvrigt synes hans ejertid
ikke at have sat spor. Dog kan nogle 1882 fundne og rimeligvis af
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Thomas Kingo
ft 1703).
Maleri på
træplade.

Quellinus udarbejdede sandstensfragmenter tænkes at stamme fra en
portal fra Kingos tid.
Efter Kingos død 1703 sad Birgitte Balslev enke, indtil hun 1706
indgik et nyt ægteskab med kaptajn, kommerceråd, senere justitsråd
Christian Carl Bircherod, søn af teologisk professor Jens Bircherod;
han var da enkemand, og de levede sammen i 24 år. En søn døde som
barn, og som en art erstatning tog ægteparret til sig en datter af dr.
Peder Balslev i London, Birgitte Cathrine, der 1727 blev gift med
kaptajn Chr. Krabbe. Ægteparret slog sig ned på den gode fynske
gård, og her blev deres tre børn født. Men med kaptajnen rykkede
alskens ufred ind på Fraugdegaard. Han var i sin ungdom blevet
ramt af svær personlig sorg, var blevet fordrukken og optrådte som
ødeland, måtte pantsætte sine møbler som foreløbig nødhjælp og skal
være endt som tigger. Birgitte Balslev styrede Fraugdegaard endnu i
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Den blå Stue (fot. Niels Elswing).

14 år efter sin anden mands død. Allerede han havde i lighed med
adskillige andre godsejere i tiden — og forøvrigt i pagt med sin for
skolevæsen og lærdom stærkt interesserede slægt — skænket præsten
i Fraugde 4 tdr. htk., for at han skulle have bedre opsyn med under
visningen i skolen, og degnen 2 tdr. htk., for at han skulle røgte sit
lærerembede desto flittigere. Hans enke gik nu i samme spor; 1741
opførte hun på egen bekostning et skolehus i Fraugde by. Mæt af
dage døde den gamle dame 1744, og ifølge testamente gik Fraugdegaard over til hendes halvsøster Kirstine Rams og apoteker I. G.
Beckers datter, Elisabeth Becker, gift med Odenses borgmester, kommerceråd Chr. Ulrik Bless. Efter at have trukket sig tilbage fra borg
mesterstillingen og efter at have mistet sin hustru 1749 solgte han
Fraugdegaard ved auktion 1750. Efter skødet af 1751 skulle han fore
løbig bebo »en Sal og det Hjørnekammer næst ved, som han nu til
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eget Brug haver, og imidlertid accordere med Køberen om hans og
Tjenerens Fortæring«. Men allerede samme år døde han.
Køberen var en fattig almuemands søn fra Odense Thomas Wid
kier, tidligere foged på Lundsgaard. Desværre vides der intet om
denne mand, før han pludselig træder frem som ejer af Fraugdegaard.
Men han er noget af en ny herremandstype, en af de i 18. århundrede
endnu ret få herremænd, der uden en omvej ad civile eller militære
embedsstillinger direkte var nået frem til at blive hovedgårdsejere.
Overhovedet var det i hine tider, midt i merkantilismens guldalder,
stadigvæk herhjemme jordbesiddelse — og det vil igen sige tiendefrit
hartkorn — der var al rigdoms mål. Derefter stræbte ikke alene folk,
der, som Holberg siger, »havde bragt sig frem aleneste ved Pennen«,
men også kraftige og heldige individer af datidens proletariat. En
sådan mand synes Thomas Widkier at have været, og han er ikke blot
blevet herremand og ejer af en herregård som Fraugdegaard med
Fraugde kirkes tiende — ialt godt 69 tdr. htk., foruden bøndergodset,
der da var godt 296 tdr. htk. i Odense amt og 43 tdr. htk. i Nyborg
amt — han havde tillige giftet sig ind i en anset officers- og land
mandsfamilie ved sit ægteskab med Anna Rebekka Pflug fra Torpegaard i Sdr. Nærå sogn. Selv kongen lagde mærke til ham og gjorde
ham til kancelliråd. Efter hans død 1765 beholdt enken foreløbig gård
og gods, idet det øjensynligt var hensigten, at ægteparrets søn P. Chr.
Widkier, en lovende ung mand, skulle overtage ejendommen. Det
var efter alt at dømme hende, der 1769 opførte den grundmurede
gårdside i rokokostil og indrettede bygningen indvendig i alt væsent
ligt, som den endnu er; det var også hende, der nedtog de oprindelig
høje gavle og afvalmede tagene. Men da sønnen var død 18 år gam
mel 1778, gik gård og gods, vistnok 1779, til kammerherre, amtmand
Poul Rosenørn Gersdorff til Vosnæsgaard, hvem hun imidlertid
havde ægtet. Han beholdt den dog kun et par år; 1783 afhændede
han den til admiral Frederik Christian Kaas (født 1725). Fru Anna
Rebekka døde 1808, to år før sin gemal.
Admiral Kaas havde gjort en glimrende karriere i marinen, og som
første deputerede i admiralitetet og referent for kongen havde han
haft en overmåde betydelig indflydelse, kun afbrudt af Struenseetiden, indtil han 1781 forlod statens tjeneste. To år efter købte han
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Spisestue (fot. Niels Elswing).

Fraugdegaard, der dengang endnu havde sit gamle hartkorn. Han
boede på sin nye gård, til han 1797 afhændede den, vistnok af sorg
over at have mistet sin anden hustru, Christiane Elisabeth Birgitte
Juul fra Ravnholt (1742 - 96). Han har på forskellig vis prydet ho
vedbygningen indvendig og omlagde haven i fire store kvarterer,
delt ved en korsgang, der markeredes ved hækkebeplantning. Også
den skønne allé, der fra landevejen fører ind til gården, og som er en
statelig introduktion til det gamle, smukke herresæde, er hans værk.
Derimod var det mindre rosværdigt, at han for selv at få plads i
Marsvinernes kapel i Fraugde kirke flyttede deres kister ned i kryp
ten. Som godsejer fulgte han adskillige af sine standsfællers eksempel,
idet han 1797 fik tilladelse til at afhænde »næsten alt, eller en Del af
Bøndergodset« til beboerne selv, imod at det blev udskiftet »mellem
Mand og Mand«. I en håndevending gik salget i orden, thi 6 uger
senere var kun ganske få bøndergårde og en del huse tilbage af
Fraugdegaards godstilliggende. Da solgte admiralen gården med,
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hvad der endnu hørte til, samt Fraugde kirke til kammerherre Al
brecht Christopher v. Heinen til Hollufgaard og Blangstedgaard (fra
1809 desuden til Bjørnemose, Brændeskov og Store Hesbjærg). Denne
elskelige gamle herre, der har gjort så meget for Hollufgaard, holdt
dog fra nu af særlig til på Fraugdegaard. Han var en passioneret
drejer og indrettede drejestole med alskens tilbehør på gården, ja
engagerede en vis Friederich Coppy, »et sandt mekanisk Hoved«, til
at bistå sig. En metaldrejebænk med dennes navn findes endnu på
et københavnsk museum. — Den gamle kammerherre døde 1814, og
Fraugdegaard gik nu tillige med Hollufgaard, Blangstedgaard og
Store Hesbjærg over til sønnen, kammerjunker Caspar Hermann v.
Heinen, der da var 27 år gammel og kort efter (1816) ægtede gehejmeråd Christoffer Schøller Biilows datter Isabella Annette (født
1796). Men vilkårene for landbruget og især for de store gårde og
allermest for sådanne, der havde mistet de indtægter, som fæstegodset
gav, var i disse pengekrisens tider alt andet end strålende. Rundt om
på herregårdene førtes en kamp for livet, og kammerjunker Heinen
var ikke den mand, der evnede at føre Fraugdegaard frelst gennem
krisen. 1822 købtes den af ritmester Andreas Michael (eller Ali, som
han i begyndelsen skrev sig) Sehested af den gamle slægts Broholm
linie. Store forandringer med selve gården var ikke sket i v. Heinernes
ejertid udover tilkastning af søndre grav. Men der er ingen tvivl om,
at ejendommen har været i en forsømt tilstand, da den kom i Sehesteds eje. Han var imidlertid mand for at bringe den på fode igen,
og støttet af de opadgående konjunkturer blev den efterhånden under
hans skrappe, men dygtige ledelse, hvorom der går frasagn, en ud
mærket veldrevet gård. Han elskede dyr, og meget omtalt er den
hunde- og hestekirkegård, han anlagde i den op til haven stødende
skov, som delvis er bevaret, og hvor hans kære dyr hviler under net
tilhuggede gravstene. Ritmester Sehested var forøvrigt en rask mand
med en meget begivenhedsrig fortid. Født 1790 kom han tidlig i
udenlandsk krigstjeneste og deltog bl. a. i toget til Rusland 1812.
1821 vendte han tilbage til Danmark med sin hustru Vilhelmine
Meyer, som han 1818 havde ægtet i Petrograd, for kort efter at bo
sætte sig på Fraugdegaard. Men sin krigeriske fortid glemte han ikke,
og i 1848 meldte han sig frivillig som herregårdsskytte. En søn faldt
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året efter ved Fredericia. Ritmester en døde 1850; kort før var hans
hustru gået bort, og Fraugdegaard blev nu sat til auktion.
Om jordtilliggendet og om driften af gården foreligger udmærkede
oplysninger i auktionskonditionerne af 1851: Fraugdegaards jorder,
»af forskellig, men god Bonitet og i særdeles god Drift«, var da delt
i 11 marker, der dreves med 1. års brak, 2. års raps, 3. års rug, 4. års
byg, 5. års kløver, 6. års græs, 7. års gjødet byg, 8. års bælgsæd, 9. års
havre, 10. års kløver og 11. års græs. Skoven var i fredet opvækst, og
en del af engen gav godt tørveskær. Til gården hørte 24 huse med
jord og 14 huse uden jord, foruden den gamle vandmølle. Den mand,
der købte Fraugdegaard, var H. C. Pedersen til Dalumgaard. Han
solgte løs af fæstehusene; men med ham indledtes forøvrigt en ny
forfaldsperiode i gårdens historie, der fortsættes med dens næste ejer
Verner Theodor Borchsenius (født 1802), der købte den 1853. Han
havde været forpagter på Lundsgaard, hvad han endnu nogen tid
vedblev at være. Men trods adskillige gode landmandsegenskaber hos
den nye ejer gik gården stadig tilbage. Efter hans død 1873 beholdt
hans enke og sønnerne gården til 1879, da den solgtes til hofjæger
mester, baron Preben Bille Brahe (født 1854 på Bjørnemose), der 1882
ægtede Elisabeth Cederfeld de Simonsen (født 1858), datter af amt
mand, kammerherre Cederfeld de Simonsen.
Den nye ejer gik energisk i gang med at bringe gården på fode og
lagde særlig vægt på at skaffe den en god besætning af anglerkøer.
Driften forbedredes på forskellig vis. Den gamle borggård undergik
en betydelig forandring. Nogle bindingsværkslænger og andre mindre
huse, hvoraf en teglhængt, 109 al. lang længe i syd med gennemkør
selsport, blev nedrevne og selve hovedbygningen frilagt og istandsat
i det ydre, så den fra tidligere at have stået hvidkalket og med tegl
tag nu kom til at stå med røde murstenstavl og skifertag. Omend
skiferet virkede ret uheldigt, og ihvorvel det ved istandsættelsen af
bindingsværket gik en del ud over de gamle interessante konstruktio
ner med deres mange skråstivere, var der dog vundet det, at huset
blev reddet. Thi det gamle hus var stærkt forfaldent, og et forslag
fra en kendt arkitekt til en Rosenborg-villa af værste art var ud
arbejdet. Men det er ejerens ære, at han satte sig imod nedrivningen.
Og hvad der i vore dage havde været utilgiveligt i behandlingen af
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Dagligstue med Jens Juels portrcet af Christiane Mette Scheel f. Bille Brahe (fot.
Niels Eiswing).

Daaernes gamle hus, kan ikke med rette bebrejdes 1880erne, da evnen
til at behandle gammel arkitektur med forståelse var begrænset. Den
bekostelige istandsættelse fandt sted 1882 -83 og omfattede også det
indre. Samtidig blev kælderen udgravet. Ladegården udflyttedes efter
en brand 1889, hvor den gode anglerbesætning gik til grunde. På den
gamle bindingsværksladegårds plads anlagdes en have. Den nye avls
gård opførtes af granit nord for voldstedet. Kort før blev vandmøllen
indrettet til gårdens behov og til drift af de fleste af dens maskiner.
Efter baron P. Bille Brahes død 1906 beholdt hans enke, der fra
flyttede ejendommen, skøde på den indtil 1918, da den solgtes til den
yngre søn, landbrugskandidat, hofjægermester, baron Oluf Bille Brahe
(født 1888), gift med Agnes Hansen, datter af etatsråd Chr. D. A.
Hansen til Mullerup. Allerede fra 1911 havde han ledet driften af
gården; han har særlig lagt vægt på en god besætning, tillige indført
mange praktiske forbedringer, bl. a. turbineanlæg med elektricitets
14 DSH 7
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værk i møllen; ombygninger ved avlsgården er sket i 1923, 1925 og
1938. Ejendommen er blevet forskønnet, særlig ved omlægning af
skifertaget på hovedbygningen; denne fik i 1916 tegltag som før
restaurationen 1882. Tillige er de gamle udvendige kældermure ren
sede for cementpuds og står nu i deres oprindelige materiale, mursten
og kamp. Der er foretaget en mindre ombygning både af hovedtrap
pen og havetrappen. Gravene er renset op og broen ombygget. 1929
købte Fraugdegaards ejer Risinge. Efter kammerherre, baron Oluf
Bille Brahes død 1952 overdrog enken Fraugdegaard til deres eneste
barn, hofjægermester, baron Jørgen Christian Bille Brahe til Risinge.
Kammerherreinde, baronesse A. Bille Brahe bebor stadig hovedbyg
ningen. Fraugdegaards tilliggende er nu 263 tdr. Id. ager, 40 tdr. Id.
eng og 30 tdr. Id. skov samt 22 tdr. Id. have og frugtplantage m. m.
VILH. LORENZEN
EJERE
1397 Niels Jacobsen
1501 Johan Bjørnsen Bjørn
ca. 1540 Johan Friis
1575 Oluf Daa

1671 Ch.P. Balslev
1697 Thomas Kingo
1706-1765 Forskellige ejere
1750 Th. Widkier og Anna Rebekka
Pflug
1779 P. Rosenøm Gersdorff
1783 Fr. Chr. Kaas
1797 A. Ch. v. Heinen
1822 A. M. Sehested
1850-79 Forskellige ejere
1879 P. Bille Brahe
1918 O. Bille Brahe

1952 J. Chr. Bille Brahe

BYGNINGER
Bondegaard
ca. 1588 Hovedbygning opført som
dobbelthus i bindingsværk og
omgivet af grave

1769 Gårdfacaden ombygget i
grundmur og indvendig
istandsættelse
1783-95 Invendig udsmykning og
haven anlagt

1882-83 Omfattende istandsættelser
1889 Ladegård udflyttet efter brand
1916 Hovedbygningen restaureret og
laden nedbrændt
1923-38 Avlsgården ombygget

Hovedbygningen set fra indkørselen (fol. Niels Elswing).

Hollufgaard
Fraugde sogn, Åsum herred, Odense amt
I den frugtbare, nu som en have dyrkede egn tæt sydøst for Odense
tyder stednavnene på en ret sen bebyggelse. Kun spredte rester er
tilbage af de skove, der i fortiden dækkede det meste af egnen; min
det lever nu kun i navnene. Da kirker rejste sig, og sogne dannedes,
blev landsbyen Fraugde kirke- og sogneby. Men det er ikke utænke
ligt, at den nuværende dobbeltby Holluf er den ældste bygd dér på
stedet, hvis man da har lov til udfra den tidligst forekommende form
af navnet, Haløf, at slutte, at det er en ældgammel -lev by, der så
senere er vokset over hovedet af den yngre bebyggelse Fraugde. Gen
nem den vestlige del af sognet bugter Lindved Å sig langsomt og
stilfærdigt sydfra og videre op mod den store landsby Åsum, herre
dets hovedby, hvor den glider sammen med Odense Å.
Lindved Å’s relativt store vandmasser og den sine steder meget
14*
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Hollufgaard set fra syd. Maleri fra ca. 1760.

brede engdal ville naturligt egne sig til at være Fraugde sogns grænse
hele vejen, som den er sognegrænse det sidste stykke vej mellem Frue
sogn og Åsum sogn. Nu ligger den gamle bispe- og herregård Blangstedgaard øst for åen, hvorimod selve Hollufgaard og størsteparten af
dens jorder ligger vest for den. At åen virkelig i sin tid har dannet
sognegrænse her under hele sit løb, kan bl. a. fremgå af, at endnu så
sent som i det 17. århundrede regnedes hovedparten af Hollufgaards
jorder for at ligge i Vor Frue landsogn, og at selve Blangstedgaards
grund og desuden dens gamle mølle endnu hører til Fraugde sogn. Er
dette rigtigt, var der i middelalderen tre hovedgårde i Fraugde sogn:
foruden Blangstedgaard det forlængst nedlagte Kjærby ved åen og
engene lige overfor Vejrupgaard i Marslev sogn og det nuværende
Fraugdegaard.
Derimod vides intet med bestemthed om, at der har været nogen
hovedgård i Holluf i middelalderens ældre århundreder; det er dog
ikke utænkeligt. Den Jakob Lang, der 1397 boede i Haløf, kan meget
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vel have været en mand »af Vaaben« — i al fald har han været en
anset mand og må have haft en anselig gård. Måske er det den samme
gård og grund i Holluf, der i slutningen af 15. århundrede ejedes af
Joachim Bjørnsen af slægten Bjørn. Det må være denne ejendom, der
er kærnen i det nuværende Hollufgaard, hvorom i al fald én ting er
sikker — at den er skilt ud fra landsbyen Neder-Holluf, hvis gårde
endnu ligger tæt østen for Lindved Å ved det gamle vadested på vejen
mellem Fraugde og Hjallese kirkebyer. Og — ud fra den betragt
ning, at Lindved Å i tidligere tid har dannet sognegrænse — kan man
atter gå ud fra, at den gård i Holluf, det her drejer sig om, er den
del af den nuværende hovedgårds jorder, der ligger på det høje land
sydøst for gårdens bygninger og østen for åen, det område, der fra
gammel tid bar navnet Risnings Løkke.
Joachim Bjørnsen pantsatte 1487 sin ejendom i Holluf til rigskansler
Jørgen Marsvin til Lind ved. Det må have været denne mand, der
gjorde gården til en virkelig storejendom med hovedgårdsrang, selvom
han stadig skrev sig til sin fædrenegård Lind ved. Thi når sønnen
straks efter hans død skriver sig også til Hollufgaard, må denne ejen
dom være blevet til i sin nye skikkelse allerede i faderens tid. Det er
sket på bekostning af ejendomme, der synes at have tilhørt en ved
den lejlighed forsvunden større eller mindre bebyggelse, Kallerup. I
17. århundrede lå endnu den såkaldte »Kallerup Mark« under Hollufgaards hovedgårdstakst, og den dag i dag hører de såkaldte Kallerupgaarde under Fraugde sogn. At Jørgen Marsvin var ivrig for at
samle sig jordegods og oprette hovedgårde hænger nøje sammen med
manden selv og hans sociale stilling. Han hørte til en anset gammel
fynsk slægt »de smukke Marsviner«, som byadel i Odense ikke regnet
alt for højt af standsfæller; slægtens anseelse blev først grundlagt af
Jørgen Marsvins fader Peder, der havde studeret i udlandet, var
blevet magister og var død som borgmester i Odense. Han var tillige
ejer af Lind ved. Men sønnen skulle drive det videre endnu. På bag
grund af faderens liv og virke vandt han med pågående energi plads
i højadelen. Ved sit ægteskab med enken efter Axel Valkendorf til
Glorup Anne Passow blev han besvogret med de mest ansete adels
slægter, steg til rigskansler hos kong Hans og fik vigtige forleninger.
Men til alt dette krævedes et solidt grundlag i gods, og han synes med
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alle midler at have tilegnet sig alt, hvad han kunne lægge hånd på.
Da han døde i 1524, gik begge hans hovedgårde over til sønnen
Peder Marsvin, der i de få år, han ejede Hollufgaard (til sin død 1528),
fortsatte med godserhvervelse i Holluf-byerne. Hans ægteskab med
Helle Tagesdatter Hollunger (død 1556) bragte ham desuden Dybæk
i Skåne. Ægteparrets eneste søn Jørgen arvede både Hollufgaard og
Dybæk. Velstillet, velbegavet og ærgerrig var Jørgen Marsvin ikke
blandt dem, der lod gode og skønne muligheder slippe sig af hæn
derne. Nær knyttet til hoffet fra sin ungdom gled han, da tiden kom,
over i embedsvirksomhed både i fred og krig. Lige stærkt knyttet til
sin fynske og skånske gård havde han vekselvis len i begge landsdele.
Et billede af denne mand i hans unge år tegnes på en morsom måde
i samtidige breve om hans trolovelse med Karen Gyldenstierne fra
Iversnæs. Trolovelsen havde varet i flere år, men jomfru Karen er,
som det synes, blevet ked af sin fæstemand og har fået brylluppet
trukket ud. Slægten er delt i to partier. Mogens Gyldenstierne taler
ivrigt Jørgen Marsvins sag. 1562 skriver han til jomfru Karens moder,
fru Helvig Gjøe: »mærker jeg og, at den gode Mand vilde gerne have
hende hjem, som tilbørligt er. At det nu forlænges for ham, der kan
intet godt komme af ... Jørgen Marsvin er en fin, forsøgt Karl, har
en naadig Herre og Konge og har ved Gud og noget selv, en god
Sædegaard i Skaane og en udi Fyn.« Men svigermoderen er imod
forbindelsen og erklærer i sit svar, at datteren »er saa god som han«.
Til sidst kom partiet alligevel i stand.
Jørgen Marsvin var en farverig personlighed. Efter den første ung
doms hoftjeneste deltog han som kriger i Syvårskrigen. Først som rit
mester for den jyske fane, senere, i 1568, som feltøverste for to faner
ryttere og fire fænniker knægte. Det var i det dramatiske år, da Erik
XIV’s galskab slog ud i lys lue. Hans mord på Stureklanen havde
bragt forvirring i Sverige og ægget Frederik II til aktivitet. Daniel
Rantzau var på sit legendariske vinterfelttog med den danske hær
rykket så langt op i Sverige som til Alvastra kloster, hvorfra han skri
ver hjem, at får han blot straks 2.000 ryttere og 400 skytter, vil han gå
mod Stockholm og afslutte krigen. Det var hjælpen, Jørgen Marsvin
skulle bringe ham, men han blev ved Värnamo tvunget tilbage.
Efter krigen blev han optaget i rigsrådet, og 1576 blev han stifts-
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Rigsråd
Jørgen Marsvin
ft 1581).
Maleri 1576 på
Rosenholm.

lensmand på Fyn. Det var måske en mindelse om feltiivets hårdhed,
når hans nærighed med kost og husrum fik Odensegaards bønder til
at klage højlydt over ham, og selv hans egen slægt satte ham under
anklage og beskyldte ham under en flerårig proces for at have mis
brugt sin stilling som værge for fasteren Anne Marsvin. Eftertiden
husker ham som en af hovedmændene for de anstrengelser, som hans
hustrus mødrene slægt gjorde sig for at omstøde stiftelsen Herlufs
holm, indtil rigsrådet 1575 frakendte disse arvinger enhver ret til
dette gods.
Jørgen Marsvin har næret stor og virksom interesse for sin fynske
gård, selv om han skrev sig til Dybæk. Han fortsatte godssamlingerne
til gården, og midt i 1570’erne satte han kronen på sit eget, sin faders
og farfaders virke. Han påbegyndte opførelsen af den i mange hen
seender så mærkelige borggårdsbygning, der endnu i alt væsentligt er
bevaret og lyser rødt frem mellem træerne i den gamle have og park
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ude i Lindvedåens enge. Hollufgaard må da også have fået så stort et
tilliggende af bøndergods i sin umiddelbare nærhed, at der var sikret
den nødvendige arbejdskraft til selve hovedgårdens drift. Så sent som
1572 havde Jørgen Marsvin af kronen tilmageskiftet sig tre gårde i
Over-Holluf, hvoraf den ene havde navnet Ellegaard. Den uundvær
lige vandmølle har Hollufgaard allerede dengang haft. Det var dog
først 1576, samme år han havde tiltrådt Odensegaards len, at han for
alvor besluttede sig til at bygge Hollufgaard. I november fik han af
kongen som gave Hjallese kirke med tilladelse til at nedbryde både
kirke og kirkelade og anvende tømmer og mursten derfra til eget brug.
Måske var han allerede dengang i færd med at lade voldstedet ind
grave til sin nye gård. Thi der er næppe tvivl om, at det er ham, der
har ladet gården flytte. Den må fra først af have ligget på den østre
side af åen i eller tæt ved Neder-Holluf by, hvorfra den er udgået,
hvortil dens oprindelige tilliggende hørte, og hvorfra selve navnet
stammede. Som så mangfoldige andre herregårde er også Hollufgaard
en udflyttet landsbyhovedgård. Jørgen Marsvin har lagt borggården
ud i engen tæt ved åen, på et vanskeligt tilgængeligt sted, lige i randen
af det faste land; ladegården fik sin plads nord for borggården som
en værnende forborg. Det firkantede borggårdsvoldsted indgravedes
med brede grave, og sydligt på voldstedet ud mod graven lagde han
grunden til det hus, hvor han og hans familie med husstand kunne
bo, når de ikke holdt til på Dybæk.
I forening med bygmesteren bestemte han sig for en énlænget byg
ning — en type, der på Fyn havde god og gammel hævd. Huset fik de
sædvanlige to stokværk, men på grund af den lave beliggenhed ingen
kælder. Hvad der dengang var højst moderne, er den om franske her
regårde mindende stueplan med en kort korridor straks inden for ind
gangen ; fra korridoren fører døre ind til store med kamin forsynede
sale i hvert af husets gavlpartier. Mellem dem og bag ved gangen lig
ger et par mindre værelser. Denne typiske renæssanceplan, praktisk
og bekvem, fordi gallerigangen centralt forbinder alle rum i stueeta
gen, er på Hollufgaard helt bevaret, og det skyldes i nogen grad, at
Jørgen Marsvin lod alle rum overhvælve med fladtspændte renæssan
cehvælvinger. I andet stokværk var antagelig den store dansesal og
mulig nogle mindre rum. Overalt faldt lyset rigeligt ind gennem store
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Sydfløjen set fra parken efter at de oprindelige gavle, kaminskorstene og dekora
tive hængetårne er blevet fjernet i 1829 (fot. Kronvang).

vinduer ud mod alle verdenshjørner. Opgangen til øvre stokværk blev
efter tidens skik lagt i et trappetårn midt for gårdsiden, hvori også
den eneste indgang til huset var. Egetræsvindeltrappen med spindelens
helt gotiske profiler er et dygtigt og smukt arbejde i sin art. Ligeledes
i overensstemmelse med tidens skik og de bedste fynske forbilleder
fik huset hjørnetårne, begge med hvælvet kælder og første stokværk
og som trappetårnet kronede af spidst tilløbende spir. Men i stedet
for som sædvanlig af hensyn til et kraftigt forsvar af voldstedet at
lægge tårnene på de mod graven vendende hjørner, blev de opført ind
mod gården. De fik heller ikke karakter af forsvarstårne. Vinduerne
blev de samme som i selve huset. Ganske vist anbragtes på de udven
dige hjørner nu forsvundne små hængetårne løbende ned på sand
stenskonsoller, udhugne som brystbilleder af mænd i antik dragt;
men også disse tårne var blot til lyst og for hyggelige småkarnapper
at regne. Kun i selve beliggenheden i sø og sump på et velindgravet
voldsted, yderligere isoleret fra omverdenen af ladegården mod nord,
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Indgangspor
teden i
trappetårnet
med
byggeindskrift
mellem
Marsviners og
Gyldenstier ners
våben (fot.
Niels Elswing).

var der noget militært, og ligeledes var der i anbringelsen af en ud
vendig trappe i et tårn et forsvarsmæssigt hensyn; de andre tårne,
også hængetårnene, var kun mindelser om forsvarshensyn, som man
endnu i forrige slægtled havde taget i fuld alvor.
De svejfede gavle er nu forsvundne og ligeledes to karnapagtige
udbygninger på sydsiden, sikkert de obligate hemmeligheder. Set fra
syd har Jørgen Marsvins Hollufgaard haft et langt mere særpræget
og malerisk ydre, end den nu har, mere behersket og pyntelig i kom
position end den voldsomme og mere djærve gårdside. Det er nu kun
gennem gamle billeder, man får en forestilling om det livlige og mang
foldige skue, gården dengang frembød, når man nærmede sig fra syd
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over engene. Da har de to udbygninger og hængetårnene givet faca
den her relief; fløjene på udbygningernes halvrundt afsluttede gavle
har lyst i solen og konkurreret med spir og fløje på hængetårnene.
Bag det høje tag har man skimtet spirene på de tre store tårne. Det
var en sådan livlig silhuetvirkning, datiden elskede, og få danske her
regårdsbygninger af Hollufgaards størrelse har kunnet måle sig med
den i dette stykke. Bygningen har sikkert stået rød, som den nu igen
gør det, efter i lange tider at have været hvidtet.
Hollufgaard er ved sin type en overgangsbygning mellem middel
alder og renæssance; den er ved den næsten helt gennemførte sym
metri i bygningens plan og facader et udtryk for den italienske renæs
sances arkitekturopfattelse, der krævede ligevægt i fordelingen af en
bygnings masser. Den er endelig — i konstruktioner, teknik og form
sprog, i de vandrette delinger af facaderne, i den noble joniske sand
stensportal, i de kuppelagtige tilspidsede tårnspir, i de lave frontoner
over vinduerne — skabt efter metoder og motiver, som under påvirk
ning fra Italien var blevet til i Nederlandene og Nordtyskland i denne
brydningstid mellem middelalderens og den moderne tids bygnings- og
boligkultur. Hvem bygmesteren har været, vides ikke. Man kan gætte
på, at det har været Peter de Dunker, som Jørgen Marsvin må have
lært at kende under de byggearbejder, der samtidig fandt sted på
Odensegaard i hans lensmandstid. Allerede 1577 må huset antages at
være blevet færdigt udvendig. Da kunne han anbringe dette årstal i
jernankre sammen med sit og sin hustrus forbogstaver på gårdsidens
mure. Et springende marsvin og en stjerne i jern savnes heller ikke.
Og over portalen mellem Marsvinernes og Gyldenstiernernes våben
anbragte han en indskrift, kort og lakonisk, uden fromme ønsker eller
påkaldelser af nogen art og uden — som det dog ellers altid var skik
— at nævne sin hustrus navn: »Det Hus er bygget Anno 1577. løren
Marsvin«. At der har ligget andre bygninger på borggårds voldstedet,
er næppe troligt. Det store, tårnrige hus har ligget for sig selv i ensom
majestæt, men af desto stærkere virkning. Ikke længe efter at Holluf
gaards hovedbygning var blevet beboelig, døde Jørgen Marsvin 1581.
Ægteparret havde flere børn, deriblandt den mærkelige Ellen Marsvin,
Christian IV’s svigermoder. Det blev Peder Marsvin, der arvede Hol
lufgaard. Desuden ejede han Aunsbjerg i Jylland, men døde i sine
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bedste år allerede 1614 i Flensborg, fjernt fra sin fædrene gård. Hans
enke Mette Brahe til Elved og hans børn rejste et prægtigt epitafium
over ham i Fraugde kirke. Heller ikke hun blev gammel og døde alle
rede 1622 i en alder af kun 32 år. Fra da af gik Hollufgaard i en lang
periode fra hånd til hånd og fra slægt til slægt ved giftermål. Peder
Marsvins datter, Karen Marsvin, bragte den først 1635 til sin mand
Erik Pors til Øllingesøe; efter hans død ægtede hun 1638 Henning
Pogwisch, senere landsdommer i Fyn, medlem af rigsrådet, viceskatmester og assessor i skatkammerkollegiet; desuden sad han som amt
mand inde med store administrative stillinger. Gennem sine giftermål
erhvervede han den ene herregård efter den anden. Efter Karen Mar
svins død 1646 ægtede han Hedvig Bille, enke efter Johan Brockenhuus til Lerbæk og fik med hende Billeskov, Barløsegaard og Billes
have. Men fem sønner af hans første ægteskab døde som små, og hans
pekuniære stilling blev efterhånden fortvivlet. Der er noget symbolsk
i, at denne mand, den sidste af den gamle adel, der ejede Hollufgaard,
skulle få en sådan skæbne. Regeringsforandringen 1660 og alt, hvad
der fulgte med, indtraf samtidig med, at folk af hans type gled ud af
spillet, ikke så meget på grund af manglende personlig dygtighed, som
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fordi alt — den politiske udvikling og de økonomiske forhold, ja selv
slægternes livskraft — havde sammensvoret sig imod dem. Da han
døde 1664 i København, var boets status så slet, at arvingerne gik fra
arv og gæld. Ti år efter døde Hedvig Bille i København.
Følgen af konkursen var, at skatkammeret gjorde udlæg i hans
jordegods og måtte overtage en del af gården, som staten så i de føl
gende år solgte til Henning Pogwischs broder, Otto Pogwisch til Ler
bæk, dengang generalkrigskommissær og for øvrigt en mand, hvis
skæbne har en påfaldende lighed med Henning Pogwischs. Kort i for
vejen, 1662, var hele gården sat til 36 tdr. htk., og godt et kvart år
hundrede efter, ved vurderingen af 1688 til 32 tdr., med markerne
fordelte i 8 »stykker«, der mest dreves ved trevangsrum. Høbjergnin
gen spillede en ikke ringe rolle i gårdens avl. Dens bøndergods lå i
Fraugde sogn og omfattede 76 gårde og 6 huse, dertil kom møllen,
der lå under gårdens takst. Otto Pogwisch har ikke kunnet eller villet
beholde gården, og allerede 1668 skødede han den til den daværende
biskop i Fyn Niels Bang, en flittig skribent og nidkær embedsmand,
der betragtede Hollufgaard som en forstandig pengeanbringelse. Han
hørte til en kreds af embedsmænd og godsejere, både borgerlige og
adelige, der holdt nøje sammen og særlig følte sig knyttet til Nordfyn,
hvor flere af dem hørte hjemme. Hollufgaard gik i det følgende slægt
led fra hånd til hånd inden for kredsens medlemmer. Typisk for dem
alle er, at de først og fremmest var embedsmænd, der ved siden af
deres officielle virksomhed med større eller mindre held drev godskøb
og godsdrift som en blanding af spekulation og forretning. Efter for
faldstiden under Pogwischerne kom Hollufgaard dog atter langsomt
til kræfter; den blev efterhånden en veldyrket og velholdt ejendom,
hvor et, som det synes, fornøjeligt og virksomt hjemliv kunne trives.
Biskop Niels Bang solgte 1675 Hollufgaard til sin svigersøn Jens
Eriksen (1633 - 89), hvis efterkommere førte navnet Westengaard efter
hans fødegård i Svenstrup sogn i Jylland. Jens Eriksens levnedsløb er
typisk for mangfoldige borgerligfødte embedsmænd i de tider: skole
gang i Århus danske skole, »opvarter« på Lundsgaard ved Kerte
minde, efter en rejse til Holland »håndskriver«, først hos Markor
Rodsteen, senere hos amtmand Mogens Høg, underskriver hos amt
mand Henrik Lindenov, amtsskriver og borgmester i Odense, tillige

221

ODENSE AMT

med amtsskriver og ridefoged over Odensegaard, Dalum, St. Knud
og Rugaards amter. Foruden Hollufgaard ejede han også Dallund.
Han har ikke efterladt sig noget godt minde som godsejer, og om hans
hårdhændethed fortælles adskilligt. Efter hans død 1689 ægtede hans
enke Maren Bang en anden, ikke mindre driftig godsspekulant, Otto
Pedersen Himmelstrup til Ørbæklunde og Dallund, tillige krigs- og
landkommissær over Fyn og Langeland ; men hans spekulationer slog
fejl; han solgte og købte igen mærkelig planløst, og da han døde 1709
på Dallund, var hans hele økonomiske stilling yderst slet. Hans enke
søgte at bringe sagerne på fode og afhændede 1711 Dallund, men
ligemeget hjalp det, og hun måtte overlade Hollufgaard til en af kre
ditorerne, kommerceråd Jens Ibsen Trøstrup til Ørritsievgaard —
atter en mand, der var sin egen lykkes smed, typen på den borgerlige
mand, der ved sej udholdenhed og et rapt blik for chancen havde for
stået at bane sig vej frem i tiden efter den gamle adels fald. Ved sit
andet ægteskab med Margrethe Elisabeth Rosenvinge fra Ørbæklunde
gled han ind i det bedste fynske selskab.
Efter hans død 1713 kom Hollufgaard tilligemed Ørridslevgaard
ved hans enkes giftermål med Iver Andersen i dennes eje. Denne dyg
tige og virksomme mand var født 1672 som søn af rådmand Anders
Nielsen i Assens og var, da han 1715 blev gift med Trøstrups enke,
»Hans Kgl. Majestæts Kammertjener«, blev siden justitsråd, amtmand
over Assens og Hindsgavl amter og overinspektør over det fynske
rytterdistrikt. Med ham oprandt gode tider for Hollufgaard, som han
betragtede som sit egentlige hjem, hvor han boede og tilbragte al den
tid, han kunne afse fra sin embedsvirksomhed. Han byggede meget
på gården. Tre små fløje i bindingsværk blev opført i forbindelse med
Jørgen Marsvins store stenhus, så de tilsammen omsluttede en fir
kantet gårdsplads, og i ladegården byggede han en ny stald, et hollænderi og en smedje. Han var meget yndet af Frederik IV, og grav
skriften over ham antyder diskret, at han stod i gunst også hos andre
»fyrster«. Kongen besøgte ham på Hollufgaard og skænkede ved den
lejlighed sin forhenværende kammertjener en guldpokal. Iver Ander
sen døde på sin gård 1726, hvorefter alle hans ejendomme tilfaldt dat
teren Friderica Sophia Ivers, der 1739 blev gift med Niels Bang Him
melstrup, søn af den tidligere ejer Otto Himmelstrup og selv født på
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Spisestue (fot. Niels Elswing).

Hollufgaard 1692. Her havde han også truffet sin tilkommende hustru,
og her stod deres bryllup. Niels Himmelstrup var en anset og dygtig
mand og som sine forgængere på Hollufgaard både godsejer og em
bedsmand.
Efter hans død 1754 styrede enken gård og gods. Hun var en be
tydelig kvinde, med de bedste forbindelser og tidlig gennem faderen
knyttet til hoffet og kongehuset. 1768 nød hun da også den store ære
af dronning Sophie Magdalene at blive benådet med ordenen de
l’union parfaite. 1757 ægtede hun stiftsbefalingsmand over Viborg
stift Caspar Hermann von Heinen (født 1729) af en vist nok fra Sachsen indvandret adelsslægt, der var gået i dansk statstjeneste og ad den
sædvanlige vej, ved giftermål, også kom i besiddelse af dansk jorde
gods. I 10 år kunne dette dygtige ægtepar ofre sig for den gamle gård.
De opadgående tider for landbruget udnyttedes, og ejendommens
ydeevne øgedes betydeligt. Ved dræning blev de store engstrækninger
223

ODENSE AMT

langs åen forbedrede, så høavlen gav langt mere end før. Stiftamt
manden var tillige en stor have- og blomsterelsker. Gård og have blev
forskønnet. Om byggeforetagender minder en våbensten fra 1765, nu
indmuret i en senere bygning. Et gammelt maleri fra ca. 1760 viser
parterrehaven, holdt i tidens franske stil, med klippede buksbomhække
og ziret med pyramidetræer i baljer og med alskens allegoriske og
mytologiske figurer; den blev anlagt syd for hovedhuset, hvorfra en
vindebro førte over graven til havestuedøren. Et for de tider helt
overdådigt orangeri blev opført ved østgavlen, og det sumpede terræn
øst for åen, ned mod den gamle vandmølle, blev taget under kultur
og beplantet med lange alleer, hvoraf rester endnu er tilbage. Herude
byggedes 1760 en mægtig endnu bevaret sneglehøj over en hvælvet
kælder, hvis indgang er prydet med en våbensten.
Ved stiftamtmandens død 1767 gik Hollufgaard for første gang
siden Marsvinernes tid i arv fra fader til søn. Albrecht Christopher v.
Heinen var da kun 8 år gammel, og til sin død 1770 var det moderen,
der styrede gård og gods. Med usvækket iver virkede hun i sin enke
stand for ejendommens trivsel. Det var hende, der 1768 opførte det
skønne, nu gennembrudte trefløjede bindingsværksanlæg med port
gennemkørselen norden i ladegården. Derimod fik hun kun påbegyndt
et grundmuret, nu forsvundet kapel ved det store hus; kirkevejen var
»lang og ond«, og den fromme gamle dame ville nødig undvære sin
kirkegang om søndagen. Sønnen fortsatte i sine forældres fodspor, og
Hollufgaard var også i hans tid et virksomt og gæstfrit sted, et højtdannet og kultiveret hjem, hvor mangfoldige gæster kom og gik. Som
ung havde han rejst i udlandet under vejledning af arkæologen Georg
Zoega, efter rejsen overtog han selv gårdens drift, og for den ofrede
han sig. 1803 fik han tilladelse til at afhænde Hollufgaards bønder
gods uden derfor at miste hovedgårdens skattefrihed. Et minde om
hans ejertid er den smukke, med hans våben prydede portal på have
siden, opsat 1785. Efter hans død 1814 tiltrådte sønnen, kammerjun
ker Caspar Hermann v. Heinen (1787 - 1834) ejendommene. Men de
dårlige tider og andre forhold bevirkede, at han måtte skille sig af
med Hollufgaard 1821 ; da var allerede så godt som alt bøndergod
set frasolgt.
Hollufgaard blev købt af Hans Langkilde af fynsk landmands-
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Pejsestue (fot. Niels Elswing).

slægt; han forbedrede avlsbygningerne, men var hård over for den
gamle hovedbygning. 1829 nedtoges de oprindelige gavle med de de
korative kaminskorstene; hængetårne og hemmeligheder forsvandt,
og Jørgen Marsvins hus mistede alt for meget af sin fejende renæs
sancekarakter. Det gik også ud over gravene, der tilkastedes på den
søndre nær; samtidig nedreves Iver Andersens tre små fløje. I stedet
for opførtes i 1830’erne de i og for sig meget nette grundmurede byg
ninger mod øst og nord, hvorved dog også borggårdsanlæggets renæs
sancekarakter tabte meget. Sønnen Christian Conrad Langkilde arvede
Hollufgaard, men efter forskellige ejerskifter — ikke færre end 9 i
tiden siden 1872 — købtes gården 1925 af grosserer M. L. Jørgensen ;
efter hans død i 1933 overdrog enken Hollufgaard til datteren Edith
Hansen, som 1961 solgte ejendommen til Landbrugsministeriet, der fra
1964 har udlejet hovedbygningen til direktør Iver Hoppe. Ved tiden
omkring 1920 blev den gamle hovedbygning istandsat; pietetsfuldt
blev fremdraget og bevaret, hvad der i gårdens indre og ydre stammer
15 DSH 7
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fra Jørgen Marsvins tid. I fru E. Hansens tid er der sket forskellige
forbedringer på avlsbygninger: nye stalde, ny lade, frugtopbevarings
hus, tørringsanlæg (»System Hollufgaard«); desuden er siden 1940
parken blevet sat i stand og lagt om samt fredet i 1942. Gården har
nu et tilliggende på 522 tdr. Id., deraf 40 tdr. Id. skov og 20 tdr. Id.
frugtplantage.
VILH. LORENZEN

EJERE
1487 Jørgen Marsvin
1556 Jørgen Marsvin (d. Yngre)
1635 Erik Pors
1638 Henning Pogwisch
1668 Niels Bang
1675 Jens Eriksen Westengaard
1689-1713 Forskellige ejere
1715 Iver Andersen
1739 Niels Bang Himmelstrup
1757 Caspar H. v. Heinen
1767 A. Ch. v. Heinen

1821 H. Langkilde

1872-1925 Forskellige ejere
1925 M. L. Jørgensen

1933 Edith Hansen

1961 Landbrugsministeriet

BYGNINGER
1577 Hovedbygningen med tårne og
omgivet af grave opført ved
Peter de Dunker (?)

Tre små bindingsværksfløje

1768 Ladegårdsbygninger med port
fløj i bindingsværk opført
1829 Ombygning af hovedbygning,
de tre små bindingsværksfløje
nedrevet
1830’eme Sidefløje opført mod nord
og øst
1920 Hovedbygningen istandsat ved
C. Dæhnfeldt.
Nye avlsbygninger opført
Avlsgården moderniseret og
parken istandsat

Hovedbygningen set fra landevejen (fot. Kronvang).

Lindved
Stenløse sogn, Odense herred, Odense amt
Vandmøllens smukke gavl indrammet af de store trækroner fanger
den vejfarendes øje langt stærkere end hovedbygningens længer hin
sides åen. Stilfærdigt tilbagetrukket gør de sig ikke gældende i land
skabet. Klemt inde imellem Hollufgaard og Bramstrup har Lindved
også som hovedgård måttet føre en tilværelse, der sjældent har været
præget af begivenheder eller personer, der har haft skelsættende be
tydning. Og dog rækker dens historie langt tilbage i tiden.
I 15. århundrede lå Lindved len under Næsbyhoved. I 1470’erne
tilhørte den borgmester i Odense, mag. Peder Marsvin (død før 1477),
og den gik i arv til hans søn rigskansleren Jørgen Marsvin, der op
rettede hovedgården Hollufgaard, og som blev rigskansler 1494 og
havde denne stilling til sin død 1524. Hans hustru Anne Andersdatter
15*
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Passow ejede endnu 1528 gården, men derefter er den gået over til
hans søn Peder Marsvin, hvis datter Karen 1544 var bleven gift med
Erik Bille. Derved blev Lindved bragt over til Billeslægten. Erik Bille
var født 1520 på Gladsaxe i Skåne og havde nogle år opholdt sig i
udlandet, men efter hans giftermål med Karen Marsvin blev Lindved
hans hjem. Ganske vist døde hans hustru allerede 1544, men han gif
tede sig 1550 med Gedske Brockenhuus, en datter af Mikkel Brockenhuus, og herved blev han svoger til Frands Brockenhuus til Egeskov
og fik de bedst mulige forbindelser i den fynske adel. Han synes da
også at have været en ret bjærgsom mand. I 1554 forlenedes han med
Salling herred, som han fik i pant for 2.000 dir., og 1561 indløste han
den part af herredet, som Jacob Reventlow havde i pant. I statstjene
sten gjorde han sig kun lidt gældende. Han blev 1563 skibschef og
proviantmester for Fyn, deltog også en kort tid i Syvårskrigen; men
efter at han 1567 - 68 havde haft Odensegaard i forlening, trak han
sig tilbage til sit gods, hvor han døde 1573. Erik Bille blev stamfader
til Billeslægtens Lindved-gren; men de af hans efterslægt, der havde
tilknytning til Lind ved, satte hurtigt over styr, hvad han havde nået.
Gården gik i arv til sønnerne Knud og Ove Bille, men kun den sidste
tog bolig på den. Ove Bille var født 1562; som 7-årig blev han sendt
til Korsør Slot, hvor Otte Ruds enke lod ham deltage i sin søns
hjemmeundervisning. Efter faderens død kom han i huset hos Jacob
Brockenhuus på Nakkebølle, og senere tjente han dels dronning
Sophie, dels hertug Bernhard af Pommern, og efter disse bevægede
ungdomsår blev han 1587 gift med Elsebe Skram, hvis svoger var Lav
rids Brockenhuus på Egeskov. Dermed begyndte Ove Billes trængsler.
Ikke blot blev ægteskabet velsignet med en meget stor børneflok, der
bidrog til at forøge hans økonomiske vanskeligheder; men han kom
også i strid med sin mægtige slægtning på Egeskov. Da Lavrids
Brockenhuus’ datter Rigborg efter den ulykkelige kærlighedshistorie
med Frederik Rosenkrantz måtte flygte fra hoffet, fik hun husly hos
sin moster på Lindved, og her fødte hun 1599 en søn. Trods faderens
harme beskyttede Ove Bille hende, indtil hun blev dømt til livsvarigt
fængsel, og han måtte udlevere hende. Da Ove Bille døde 1618, var
det en forgældet mand, der efterlod Lindved til hustru og børn. Søn
nen Peter fik bestyrelsen af Lindved, men den glæde varede kun kort.
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Ladegårdsbygningerne (fot. Aa. Roussell).

Peter Bille ville have udkøbt søstrene af Lindved, men kunne ikke
skaffe penge dertil, og da Hans Markdanner til Langesø havde fået
pantebrev på Peter Billes part i Lindved, befalede kongen Marquor
Bille, Hans Oldeland, Henning Valkendorf og Tønne Bille at afgøre
deres mellemværende, og derefter blev Lindved tillagt Peder Billes
svoger Jørgen Hartvigsen, som havde den endnu 1648. Han har for
mentlig skødet gården til jomfru Dorte Skinkel, der ejede den 1664,
og hvis arvinger 1674 solgte den til fru Anne Vind, der var enke efter
Arent v. d. Kuhla til Løjtved. Ved denne lejlighed oplyses, at hoved
gårdstaksten var 25 tdr. htk. (gi. matr.), og bøndergodset bestod kun
af 2 gårde og 2 huse i Volderslev, 1 gård i Fraugde og 1 i Birkum.
Intet under at Lindveds besiddere vanskeligt kunne klare for sig, hvis
de ikke havde andre midler i ryggen. Efter kun fire års forløb solgte
Anne Vind godset til oberstløjtnant Jochum v. d. Schiøtz, og han
videresolgte den 1692 til oberst Frederik Gersdorff til Bramstrup.
Dermed var en forbindelse imellem Lindved og Bramstrup bragt i
stand, som varede i godt hundrede år. Gersdorff blev i 1722 erklæret
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Den gamle vandmølle ved Lindved (fot. Holt & Madsen).

konkurs, og Bramstrup og Lindved blev så købt af oberst J. F.
Brockenhuus, der 1730 blev generalmajor og senere avancerede til
generalløjtnant og kommandant på Kronborg. Først 1748 blev han
afskediget, og de sidste år til sin død i 1756 kunne han tilbringe på
sine godser. De arvedes af hans søn Caspar Christoffer Brockenhuus,
der imidlertid døde barnløs allerede 1762. Hans enke Vibeke Mar
grethe Juel giftede s*ig 1770 med oberst Hans Adolph Ahlefeldt, der
1774 blev generalmajor og senere generalløjtnant.
Den forbindelse, der var imellem de to godsers drift, var så intim,
at det end ikke i jordebøgerne anføres, hvilke fæstebønder der hørte
til det ene og hvilke til det andet gods. Kun igennem den hoverikon
trakt, der 1792 blev oprettet imellem ejeren af Lindved gods og de
hoverigørende bønder, får man et indblik i godsets driftsforhold, og
samtidig et indtryk af de hoveribyrder, der påhvilede bønderne. Hoved
gårdens agerland var delt i 6 marker, hver på 11-15 tdr. Id., og de
dreves med tre års drift og tre års hvile, således at den ene mark besåedes med rug og pløjedes to gange og harvedes én gang, den anden
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besåedes med rug og pløjedes én gang og harvedes én gang. Den tre
die besåedes med havre og pløjedes to gange og harvedes én gang. De
tre øvrige løkker græssedes. — Til at udføre dette arbejde var der otte
hoveriydende gårde, der selv delte agerlandet i 16 lodder, to til hver.
Disse gårde lå alle i Allerup, og hver gård var ansvarlig for hovmåle
nes forsvarlige behandling. Men de skulle ikke blot pløje, så og høste,
de skulle også tærske avlen, og til den kom yderligere Allerup og
Davinde sogns kirke-korntiende, der tilhørte Lind ved. Tærskearbejdet
var så omfattende, at der fra 1. september til 1. marts skulle stilles tre
karle ugentlig af hver hovning. Foruden at tærske kornet skulle de
bære foder til kvæget og endelig transportere det tærskede korn til
Odense, eller hvorhen godsejeren ønskede det. Men ikke nok med det.
Hovbønderne skulle også slå de store enge, der lå til gården, udkøre
gødningen og endelig vedligeholde hegnene. Det sidste var ikke nogen
ubetydelig pligt; thi hegnene om de seks marker bestod af 100 favne
dobbelte stengærder, 2.804 favne risgærder med grøfter og volde, 118
favne levende hegn, 456 favne grøfter og jordvolde og 974 favne
grøfter. Hele denne lange række hegn blev delt imellem hovbønderne,
således at hver fik sin part at holde vedlige, og de skulle være istand
sat inden 1. maj. Et gode var det da, at efter de nye landbolove var
der blevet fastsat en maksimumsgrænse for hoveriet. For Lindveds
vedkommende var det bestemt, at der i hø- og kornhøstens tid højst
skulle ydes 3 spanddage og 8 gangdage ugentlig, i pløjetiden 2 spand
dage og 2 gangdage og de øvrige årets tider 3 spanddage og 5 gang
dage ugentlig. Men det var således ikke nogen ubetydelig byrde, der
påhvilede de hoveripligtige fæstegårde.
Der indtrådte imidlertid snart en forandring i dette forhold for
Lindveds vedkommende. 1798 solgte generalløjtnant Ahlefeldt Lind
ved og Bramstrup til Søren Hillerup, der stammede fra Lemvigegnen
og havde været forvalter på Wedellsborg, men som var blevet så formuende, at han kunne købe flere store godser. Allerede det samme
år solgte han Lindved fra til landsdommer Johan Jacob Mylius for
53.000 rdl. Med købet fulgte Allerup kirke og bøndergods på 127 tdr.
Id., som nu bestod af 10 gårde i Allerup, af hvilke de otte var hoveri
pligtige til Lindved. Endelig fulgte 13 husmænd med i købet. Fra
Hillerups side har der sikkert ligget en økonomisk spekulation bag
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denne handel. Han havde umiddelbart forinden salget til Mylius op
nået kgl. bevilling til at bortsælge bøndergodset, og den udnyttede
den nye ejer, så da han umiddelbart før sin død 1803 solgte Lindved
for 30.000 rdl., bestod den kun af hovedgården og tre huse. Dermed
var Lind veds historie som herregård forbi. Den var blevet en almin
delig, god proprietærgård, og den rolige vekslen, der nu kom ved
ejerskifterne, tyder på, at den hvilede på en sund økonomisk basis.
Den nye ejer var tidligere forpagter på Hofmansgave Christian Han
sen Berg. Bortsalget af bøndergodset må jo have medført en væsent
lig omlægning af gårdens driftsforhold. I stedet for fæstebønderne
måtte ejeren benytte lejet arbejdskraft; med hensyn til besætningen
synes der ikke at være sket væsentlige ændringer. Da Hillerup solgte
gården var besætningen på 40 køer, 1 tyr, 3 heste og 9 svin, og da
Christian Berg døde 1819 var der 42 køer, 2 tyre, 8 grise, 9 får, 2
beder og 1 vædder. Men det var først, da hans søn Jens Berg over
tog gården, at man mærkede en væsentlig ændring i gårdens drift.
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Jens Berg, der var født 1802 og gift med Wilhelmine Steensen, var en
dygtig og initiativrig landmand, og dette bekræftes af, at da Landhus
holdningsselskabet ved århundredets midte udsendte lærlinge til større
gårde, blev Lindved udpeget som et sted, hvor unge mennesker kunne
få en god uddannelse. Om en sådan lærlings erfaringer foreligger der
fra 1850 en beretning, der giver et billede af gårdens drift, som får
en særlig værdi, når man sammenligner det med forholdene blot et
halvt hundrede år tidligere. Nu som før er hovedgårdstaksten 16 tdr.
htk. Arealet er 250 tdr. Id. Møllen, der blev ombygget 1847, var så
stærkt benyttet, at den havde to faste karle, og på kvægavlen lagde
Jens Berg meget stor vægt. Tidligere havde man købt kalve i Jylland,
men i de senere år havde man selv tillagt 6 kalve årlig. Kostalden var
opført af ny 1844 og havde plads til 86 stk. kvæg. Selve besætningen
var da også vokset meget betydeligt. Fra 40 køer i 1819 var den steget
til 60 malkekøer og 3 tyre samt 10 får og 15 heste, hvoraf de 10 var
arbejdsheste. Af de 250 tdr. Id. var de 176 tdr. pløjeland, 45 tdr. var
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eng og 18 tdr. skov. Selve driftsformen var også blevet langt mere
kompliceret. Den var nu således, at man et år havde havre efter to
pløjninger, 2. år brakkedes med fire pløjninger, og der gødedes med
40 læs gødning pr. td. Id., 3. år raps, 4. år hvede eller enkelte steder
rug, 5. år ærter, 6. år byg, 7. år en halv mark til slet og en halv til
vikkehavre, 8. år rug og endelig 9. -11. år græs.
I løbet af en menneskealder havde Lindved undergået forvandlin
gen fra en lille herregård, der blev drevet af modvillige hovbønder,
til en stor proprietærgård, hvor man fulgte med tiden og var slået
ind på kvæg- og mælkeproduktion nogle årtier, før dette blev almin
deligt landet over. Endnu i en menneskealder forblev Lindved i Bergslægtens eje. Efter Jens Bergs død overgik den til hans søn Henrik
Chr. Otto Berg, der døde 1889 og hvis enke Vilhelmine Berg fort
sat ejede den — med undtagelse af årene 1889 - 96 — indtil 1902, da
hun solgte den fil entreprenør O. Sørensen. Indtil 1919, da H. J. An
dersen købte Lindved, skiftede den ejer fire gange. H. J. Andersens
enke afstod den i 1955 til sin datter, gift Christiansen, der 1963 solgte
Lindved til proprietær Sv. Andersen, Regissegaard, og entreprenør
John Sørensen, Odense. Hovedbygningen er udlejet til engros-virksomhed og »udvidet skoling i salgsteknik«, mens avlsgården, der har
et tilliggende på ca. 100 tdr. Id., er bortforpagtet.
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Hovedbygningen set fra indkørselen (fot. Niels Elswing).

Bramstrup
'Nørre Lyndelse sogn, Åsum herred, Odense amt
Da Bramstrup første gang træder frem med ejernavn i Erik af Pom
merns dage, ejedes den af Erik Andersen, mulig af slægten Prip;
både han og de senere lejlighedsvis nævnte ejere er iøvrigt ganske
ukendte. I 1480erne ejedes den af landsdommer på Fyn Knud Joachimsen Reventlow, der havde lovet at give den i medgift til sin dat
ter Gese, »naar hendes Bryllup staaet er«. Den lykkelige brudgom
var Peder Johansen Brockenhuus fra Vollerslev. Som så ofte før
havde naboskab ført til giftermål. Dermed var Bramstrup kommet
til den berømmelige slægt, der skulle løfte den op fra en ret ringe og
upåagtet tilværelse til at blive en af egnens store landejendomme. Af
godstilliggende var der på det tidspunkt en del spredte gårde i selve
sognet; Peder Brockenhuus øgede det en del, men mest følte han sig
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knyttet til Jylland, hvor han fra 1495 var landsdommer. Som rigsråd
var han tilmed stærkt optaget i rigets ærinde.
Først med hans søn, den kloge Mikkel Brockenhuus, der efter fade
rens død ca. 1505 kom i besiddelse af Bramstrup, blev gården med
denne betydelige mand en virkelig betydelig ejendom. Han opslog
sin bopæl her og skrev sig til Bramstrup, skønt han også ejede
Damsbo. Mikkel Brockenhuus var forlenet med Saltø og efter at
have deltaget i søkrigen i Grevens Fejde på Christian IH’s side fik
han det vigtige Nyborg len, ligesom han havde Pederstrup birk på
Lolland som panteten. Desuagtet fik han tid til at beskæftige sig med
sin fædrenegård. Uden tvivl må han have øget dens gods stærkt, ellers
ville baggrunden mangle for det store borganlæg på denne hans yndlingsejendom. Her har han ude i engen vest for Lindved Å indgravet
et lille voldsted, firkantet efter tidens skik, og på dette bygget et solidt
stenhus ; rester er endnu at se i den nuværende hovedbygnings kælder.
Men samtidig indgravede han det mægtige voldsted til ladegård og
have, der endnu er et af landets allerstørste. Stolpesætningen for en
20 m lang og 3 m bred bro over voldgraven er fremgravet i 1950.
Hvem kan undre sig over, at de Bramstrup bønder beklagede sig,
fordi dette store voldsted forulempede deres ejendom på det føleligste.
Det er Mikkel Brockenhuus, der står som Bramstrups egentlige ska
ber ; hvor han lagde den, står den endnu; som han trak voldstedets
myndige linier op i terrænet, virker de endnu, og største parten af de
udstrakte marker, der den dag i dag er gårdens, har han først haft
under samlet drift. På Bramstrup forstod han og hans hustru, Karen
Lykke, at skabe et udmærket hjem, hvor deres dygtige sønner fik den
fortrinligste opdragelse. Mikkel Brockenhuus døde 1555, og hans enke
lod en af renæssancetidens skønneste og største ligsten, med begges
portrætter, lægge over hans grav i Nørre Lyndelse kirke. Selv døde
hun først 1562.
Ægteparrets ældste søn var død allerede 1547, og det blev derfor
den yngste søn, Frands Brockenhuus, den senere rigsmarsk, der arvede
Bramstrup. Ved sit giftermål med Anne Tinhuus havde Frands
Brockenhuus alt 1545 erhvervet Egeskov, hvor han holdt til, og hvor
han har indskrevet sit navn som den skønne gårds egentlige skaber.
I de 15 år, han ejede Bramstrup, nøjedes han vistnok med at holde
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sin fædrenearv vedlige, og det samme gælder hans eneste søn, Laurids
Brockenhuus, der 1569 arvede Bramstrup. Da han døde 1604, uddøde
de Bramstrup Brockenhuuser på mandslinien. Hans enke Karen
Skram fik af sine døtre overladt Egeskov som enkesæde og døde her
1625, men forinden var der 1615 foretaget skifte mellem arvingerne.
Bramstrup tilfaldt datteren Anna, der 1592 havde ægtet Henning Valkendorf af Glorupslægten.
Henning Valkendorf, der mest opholdt sig i sine norske forleninger,
havde i begyndelsen af 17. århundrede arvet Glorup og Søbogaard ;
Bramstrup har han næppe givet sig synderligt af med, idet han meget
naturligt betragtede Glorup som sit egentlige hjem; her døde han
1626; enken overlevede ham til 1658 og havde den sorg at se sin søn
Henning Valkendorf afhænde hendes gamle hjem, som han havde
haft til bolig, lige siden han 1618 indgik sit første ægteskab med
Karen Axelsdatter Brahe. På hans tid er gården efter rostjenestetaksationen sat til at stille 3 heste til Kejserkrigen af 813^ tdr. htk.
Efter faderens død solgte eller pantsatte han Bramstrup til Adolph
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Philip v. d. Wisch til Krabbesholm, og fra ham kom gården til en
holstensk adelsmand Claus Buchwald, der 1632 solgte den til den rige
Holger Rosenkrantz til Glimminge, en af tidens største ejere af jorde
gods. Men atter i kun to slægtled var Bramstrup knyttet til den ny
ejerslægt. Efter Holger Rosenkrantz’ død 1647 arvede en af hans
mange børn Ebbe Rosenkrantz Bramstrup, foruden Skotterup i Skåne.
Trods hof- og militærtjeneste har han åbenbart holdt hus på Bram
strup, i alt fald efter 1663, da han solgte Skotterup, og her har han
og hans hustru, hans næstsøskendebarn Kirsten Pallesdatter Rosen
krantz, boet de sidste år. Om hans byggearbejder i ladegården vidner
endnu to egetavler, der har haft plads i den lange vestre staldlænge,
og som har følgende indskrifter:
Den Stald som her for denne stoed
en weldig Storm kvldkaste
thi nødg war jeg bygge lod
har en igen med Haste
Bramstrup. E. R. K. K. P. R. K. 1670

Ebbe Rosenkrantz lod mig tilberede
Øxene i mig at lade fore og fede.
Gud lade dem trivis vdi Herrens Nafn
baade for den der selger og Købmanden til Gafn
Aar 1670

Trods alle gode ønsker Ville gården ikke trives for ham. Ebbe
Rosenkrantz var en af de mange, der bukkede under i de onde tider
for landbruget i 17. århundredes senere del, hvor en td. htk. kun vur
deredes til 50 rdl. 1671 måtte han gøre opbud, men siges at have fået
lov til at blive boende på gården, og her døde hans hustru 1678.
Arbejde sig op formåede han ikke, og 1683 døde han i største armod.
Af boets kreditorer overtog friherre Abraham Podebusk Bramstrup,
som han 1686 skødede til Frederik Gersdorff til Kærsgaard ved Ribe,
oberst for marineregimentet og nylig enkemand efter sin første hustru
Ide Juels død. Første gang siden Mikkel Brockenhuus’ dage havde
Bramstrup fået en ejer, der for alvor gjorde noget for ejendommen,
omend også han til slut skulle friste Ebbe Rosenkrantz’ kranke
skæbne. Som generalmajor gik han 1704 med de danske hjælpetropper
ud på de europæiske valpladser og færdedes snart i hjemlig, snart i
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fremmed krigstjeneste, højt hædret ude og hjemme, men hans lange
fraværelse var næppe til gavn for godserne. Dog har han givet Bram
strup en ny hovedbygning; den gamle halvmiddelalderlige borg fra
Mikkel Brockenhuus’ tid, der ovenikøbet i over hundrede år kun
havde været beboet af og til, har ikke kunnet svare til paryktidens
forfinede, boligkulturelle fordringer, og han opførte 1689 en ny ho
vedbygning, ganske vist kun i bindingsværk, et rummeligt trefløjet,
anlæg, åbent mod vest, ganske som den nuværende bygning. Han har
været fortrolig med datidens franske havekunst; derom vidner, at der
1716 på gården optræder en »Lustgartner« Johan Hermann Merffnet.
Men også ejendommens drift havde hans interesse. Han købte bl. a.
bøndergårde i Allerup sogn, og 1691 købte han af oberstløjtnant
Joachim Schiitz det nærliggende Lind ved »med adelig Frihed paa
samme Gaard«; den skulle fra nu af en lang årrække følge Bram
strup. Men til sidst gik det galt for ham.
I foråret 1722 gik Gersdorff fallit, og Frederik IV tilforhandlede
sig »godset« Bramstrup på de betingelser, at Gersdorff skulle have

Gården set fra syd (fot. Kronvang).
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19.000 rdl. af kongen for det gods, der lå i det kgl. rytter distrikt,
medens resten, der lå udenfor, skulle betales af oberst Henrik Scholten med 21.000 rdl. Oberst Scholten har næppe beholdt Bramstrup
længe; han solgte den til oberst Johan Frederik Brockenhuus, og der
med var den gamle gård igen kommet i den berømte slægts eje. Men
gård og gods udgjorde nu med Lindved kun 477 tdr. htk. ialt, altså
kun halvdelen af, hvad den tidligere havde været. Nylig hjemkom
men til Danmark opholdt Brockenhuus sig i Odense, da Frederik IV
døde; en time efter hans død førte oberst Brockenhuus dronning
Anna Sophie til Bramstrup, hvor hun opholdt sig nogen tid og holdt
et lille hof, til hun efter kongens begravelse begav sig til Clausholm.
Brockenhuus tog 1748 sin afsked som general og døde 1756, 74 år
gammel, på Bramstrup, hvor han havde henlevet sine sidste rolige år.
Han var gift med Christine Frederikke Louise Gjedde fra Hindemae.
Hovedgården var i hans og sønnen kammerherre, oberstløjtnant
Caspar Christoffer Brockenhuus’ ejertid sat til godt 41 tdr., skovskyl
den til kun 2 skpr. og mølleskylden til 8 tdr. htk. Da kammerherren
døde barnløs 1762, beholdt hans enke Vibeke Juel fra Hverringe gård
og gods, som hun, da hun 1770 giftede sig igen, bragte sin mand
kammerherre, oberst Hans Adolph Ahlefeldt, der 1798 solgte Bram
strup. Et stadigt minde om dette ægtepar er et legat, stiftet 1793 af
Vibeke Juel, på 8.410 rdl. og øget af hendes gemal til 8.600 rdl. »til
Husvalelse« for de fattige på Bramstrup og Lindved godser. Ahlefeldt
tog sig forøvrigt en del af sin ejendom og øgede dens godstill'iggende
betydeligt, så det efter jordebogen af 1777 nåede 715 tdr. htk.
Efter hinanden havde 5 højtstående officerer af fornem adel siddet
inde med Bramstrup. Den mand, der 1798 købte den, var af en gan
ske anden type. Det var kancelliråd Søren Hillerup, en købmandssøn
fra Lemvig. Hans store tid begyndte, da han 1780 som godsforvalter
på Wedellsborg og kort efter tillige som fuldmægtig på amtskontoret
sammen med sin en halv snes år yngre ven, daværende birkedommer,
landkommissær og godsejer Hans Jørgen Hansen begyndte indbrin
gende forretninger med køb og salg af ejendomme. De to mænd blev
snart kendt over hele Fyn som øens største godsslagtere. Efter at
være udnævnt til kancelliråd købte Hillerup 1798 Bramstrup med
Lindved og Nørre Lyndelse og Allerup kirker, Stenløse kongetiende

240

BRAMSTRUP

Havestue (fot. Niels Elswing).

og bøndergodset for 175.000 rdl. dansk curant. Lindved solgte han
straks efter til landsdommer Johan Jacob Mylius. Bramstrup med
Nørre Lyndelse kirke og Stenløse kongetiende solgte han derefter for
194.000 rdl. til sin ven, der vistnok allerede et par år i forvejen var
flyttet hertil.
Hans Jørgen Hansen er ikke Bramstrups mindst interessante ejer.
Han var en fattig bødkersøn fra Odense, født 1763, men hans ual
mindelig gode hoved bragte ham hurtigt fremad. Han fik lejlighed til
at tage juridisk eksamen og blev 1788 prokurator. På Bramstrup til
bragte Hansen, der 1810 blev etatsråd, resten af sine dage i modgang
og medgang. Her ombyggede han ganske hovedbygningen og gav den
dens nuværende nette empirepræg. De første år gik alt strålende.
Overalt og altid var han på færde, virkelysten og energisk som få, og
han var i de år, der kom, en af de mest indflydelsesrige mænd på
Fyn i alt, hvad vedrørte pengeforretninger og godshandel. Terminen
begyndte først, sagde man, når han kørte ind ad Odense bys port.
16 DSH 7
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Han kunne engang på Nørre Lyndelse kirkegård i følelse af sin rig
dom og pengemagt udbryde: »Saa langt som Himlen er blaa, er mit!«
Men ulykken nærmede sig. Sin trofaste hustru, den tidligere pige på
Billesbølle, Birgitte Catrine, f. Schrøder, mistede han 1809, og begge
hans døtre døde unge. Snart kom det uhyggelige år 1813. Han led
store tab, og fejlslagne spekulationer med købene af Stenalt og Lø
venholm i Jylland medførte hans totale ruin. Bramstrup ejede han
kun af navn, og den havde han 1822 forpagtet til Hillerup, som det
også var gået ned ad bakke for. De to gamle kompagnoner sad nu i
fælles ulykke, strandede på samme ejendom. Men målet var endnu
ikke fuldt. Begge mistænktes for mislige transaktioner; der blev 1824
påbegyndt arrestforretning hos dem for et beløb på 140.000 rdl., og
året efter beordredes sag rejst mod dem; 1828 faldt dommen, der
vakte uhyre opsigt over hele Fyn. Begge blev idømt fængselsstraffe;
året efter omstødte dog overretten dommen. Men da var Hillerup
død få måneder i forvejen; hans enke døde efter flere års svære lideL
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ser på Bramstrup 1834. Den gamle etatsråd Hansen overlevede kata
strofen endnu nogle år. Svag og lidende, i yderste armod, ene og for
ladt, kun plejet i sin sidste sygdom af sin brodersøn, døde også han
på Bramstrup 1831.
Gård og gods var da forlængst kommet på andre hænder. Det gre
velige Rantzauske fideikommis, der siden 1800 havde part i Bram
strup gård og gods, havde, medens processen stod på, ladet den sælge
til Søren Hillerups søn, landmåler Terman Øllgaard Hillerup (skøde
1832). Han beholdt Bramstrup til 1848, da han solgte den til senere
etatsråd Niels Hellfach Langkilde. I de mange år N. H. Langkilde
lige til sin død ejede Bramstrup, blev den drevet betydeligt op, og i
1850 - 70 blev al agerjord merglet og drænet. Da N. H. Langkilde gik
bort efter et langt og flittigt dagværk, levede hans enke Frederikke,
f. Langkilde, endnu i nogle år til 1896. Imidlertid havde sønnen Wil
liam A. Langkilde, der fra 1872 havde været forpagter af gården,
1893 overtaget den. I hans tid blev efterhånden alt fæstegodset bort
solgt, og Nørre Lyndelse kirke overgik til selveje. Ubberud kirke var
inden tiendelovens vedtagelse blevet solgt til ejeren af Hesbjerg; sam
tidig købtes imidlertid Bramstrup mølle, der tidligere var blevet fra
solgt; den blev nu sammenlagt med hovedgården. Bramstrup, som
allerede i faderens tid havde været et gæstfrit hjem for den store på
Fyn udbredte slægt, var det ikke mindre i W. A. Langkildes tid. Han
og hans hustru Hanne, f. Schwartz, skabte på Bramstrup et hjem,
hvor trofasthed mod slægt og venner var til huse. Efter at have mistet
sin hustru 1916 beholdt W. A. Langkilde Bramstrup endnu nogle år,
men overlod den 1919 til sin yngste søn Karl Langkilde, der 1915 var
blevet forpagter af gården og 1919 ægtede Harriet Dahlerup Brandt.
I den sidste ejers tid blev ejendommen afrundet ved en del jordkøb,
og Bramstrup har nu et tilliggende af 426 tdr. Id. ager, 65 tdr. Id. eng,
38 tdr. Id. skov samt 162 tdr. Id. bøndergods m. m. I 1920 fandt der
en gennemgribende restauration sted af hovedbygningens indre. Eje
ren var en moderne praktisk landmand, hvorfor han i tidens løb har
modtaget en lang række tillidshverv inden for det fynske landbrug
og desuden var medlem af Landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd.
I 1936 til 38 lod han den gamle avlsgård nedrive og erstatte med en
moderne uden for voldgravene; ved samme lejlighed fandt en om
16*
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fattende omlægning af haven sted. 1952 overdrog godsejer K. Lang
kilde Bramstrup til sin søn Hans Oluf Brandt Langkilde, i hvis ejer
tid såvel hovedbygning som avlsgård er blevet gennemgribende re
staureret og moderniseret. Af de 162 tdr. Id. bøndergods er i de
senere år 87 tdr. Id. anlagt som frugtplantage.
VILH. LORENZEN
EJERE

1424 Erik Andersen
1480erne Knud Joachimsen
Reventlow
ca. 1490 Peder Johansen
Brockenhuus
ca. 1505 Mikkel Brockenhuus
1615 Henning Valkendorf
ca. 1626 - 32 Forskellige ejere
1632 Holger Rosenkrantz
1647 Ebbe Rosenkrantz
1683 Abraham Podebusk
1686 Fr. Gersdorff
1722 Henrik Scholten
1722 Johan Fr. Brockenhuus
1770 Hans Adolf Ahlefeldt
1798 Søren Hillerup
1807 H.J. Hansen
1827 Terman Øllgaard Hillerup
1848 Niels H. Langkilde
1919 K. Langkilde

1952 H. O. B. Langkilde

BYGNINGER

Befæstet borg med ladegård og
have

1670 Ladegård opført

1689 Trefløjet bindingsværks
hovedbygning opført

ca. 1810 Ombygning af hovedbygning
1920 Indvendig istandsættelse og
restaurering
1936-38 Ny avlsgård opført
1942-63 Funktionærboliger fornyet
og ombygget
1955-64 Avlsgården ombygget
1960 Hovedbygningen moderniseret
ved Erik Rasmussen

Hovedbygningen set fra øst (fot. Knudsen og Jochumsen).

Søbysøgaard
Nørre Søby sogn, Åsum herred, Odense amt
Som så mange andre af Fyns gamle herregårde ligger Søbysøgaard om
givet af smilende idyl, skov og sø. Om denne gårds oprindelse og tilbli
velse kan intet sikkert siges ; formodentlig er det en landsbyhovedgård,
som er udflyttet af byen til en friere og fastere beliggenhed, men det
lader sig ikke oplyse, om denne udflytning er foregået allerede i slut
ningen af middelalderen eller først i 16. århundrede, da det anlæg, som
endnu er tydeligt, utvivlsomt er opstået. På vestsiden af den lille Søby
Sø ligger et oprindeligt kvadratisk voldsted, som har været omgivet af
ret brede grave, hvorpå borggården har været opført, formodentlig i
fire fløje og af bindingsværk. Adgangen var fra syd, hvor en vindebro
førte over til ladegården, der ligeledes var omgivet af grave, som dog
har været noget smallere end borggårdens; det spores, at der har
været foretaget betydelige planeringsarbejder, hvorved den bortgravede jord er anvendt til fyld i søen, hvorpå den østlige del af lade245
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gården opførtes. Det hele anlæg er utvivlsomt samtidigt og skyldes
rimeligvis kansleren Axel Urne, der vides at have foretaget bygge
arbejder, hvorom en egetræsplade med året 1559, som sad i den
gamle ladegård, mindede.
Imidlertid kendes gården et århundrede længere tilbage i tiden og
var allerede da i hænderne på slægten Urne, der fra sin sønderjyske
hjemstavn tidlig har bredt sig til øerne. Jørgen Urne, der i slægtebøgerne kaldes store hr. Jørgen Urne på grund af sin rigdom på gods,
ejede foruden Søbysøgaard også flere andre fynske herregårde, så
ledes Brolykke, Hindemae og Rygaard; han nævnes allerede i Erik
af Pommerns dage som væbner, blev siden under Christiern I ridder
og indtog åbenbart en anset stilling inden for den fynske adel. Men
var han rig på gods, var han ikke mindre rig på børn; tre gange var
han gift, først med Sidsel Folmersdatter Knob eller Rigstrup, siden
med Margrete Eriksdatter Bille og tredie gang med Kirsten Clausdatter Krumstrup, der overlevede ham i mange år, og han havde
i disse ægteskaber mere end en fuld snes børn. Af sine godser synes
han at have været stærkest knyttet til Søbysøgaard; han blev i
hvert tilfælde ved sin død 1480 stedt til hvile i denne gårds sogne
kirke, hvor en smuk ligsten endnu minder om ham. Knud Urne ar
vede Søbysøgaard, hvoraf han udkøbte sine medarvinger, og hvorpå
han 1512 erhvervede låsebrev; det tilhørende gods var beliggende i
Søby, Birkum, Freltofte, Sødinge, Ringe, Svinninge og Nørre Broby;
også senere erhvervede han noget gods, således syv gårde i Allested
og én i Marslev. I sine senere år blev han desuden også ejer af Aarsmarke på Lolland, det nuværende Knuthenborg. Nogen fremtræ
dende rolle spillede Knud Urne ellers ikke; han var vel ved Chri
stiern II’s forjagelse medlem af rigsrådet og hørte, formodentlig som
følge af sine familieforbindelser, til modstanderne af kirkeforandrin
gen, men skønt han synes at have haft sympati for den fordrevne
konge og af den grund at være udtrådt af rigsrådet, fulgte han dog
sine standsfæller ved mødet i Hjallese kirke og led også i den føl
gende fejde forskellig overlast af de grevelige. Efter Christian III’s
sejr levede han sine sidste år stille på sine godser, og skønt han nu
oftest skriver sig til Aarsmarke, var den fædrene gård dog formodent
lig hans vigtigste ejendom; i Søby kirke fandt han i hvert tilfælde
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Hovedbygningen set fra indkørselen i syd (fot. Holt & Madsen).

sin grav, da han var død 1543. Hans hustru Inger Valkendorf, som
overlevede ham en halv snes år, døde i Svendborg, hvor hendes lig
sten endnu er bevaret i Sankt Nikolai kirkes våbenhus.
Sønnen Axel Urne synes at have været bestemt for den gejstlige
stand; han studerede i udlandet, først i Paris, siden bl. a. i Wittenberg, hvor han kom i personlig forbindelse med Luther og Melanchton. Efter sin hjemkomst indtrådte han i kancelliet og fik snart be
tydelige forleninger både i Danmark og Norge; de mangeartede op
gaver, der i tidernes løb betroedes ham, må han have røgtet således,
at han har vundet stor anseelse, thi da krigen brød ud, fik han det
hverv at forvalte krigskassen og forestå alle udbetalinger, og 1567
blev han optaget i rigsrådet og udnævnt til rigens kansler, men da
krigen var tilende, og krigs-regnskabet skulle gøres op, viste det sig,
at regnskaberne var i uorden, og hvad enten han nu virkelig har gjort
sig skyldig i uforsvarlig og skødesløs embedsførelse eller mindre fejl
er blevet udnyttet til at styrte ham, sikkert er det, at han mistede både
embede og len og tilbragte resten af sine dage i tilbagetrukken ube-
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mærkethed. Han var første gang gift med Anne Rosensparre, efter
hvis død 1555 han ægtede Birte Rud, som han mistede 1573 ; selv gik
han bort 1577. Søbysøgaard havde han forøget med betydeligt bøn
dergods, navnlig i selve Søby og Dømmestrup, og ham skyldes sik
kert også koret og gravkapellet i Søby kirke, som fra arilds tid
havde hørt til gården, og hvori mange af slægten efterhånden kom til
at slumre den evige søvn. Som nævnt er Axel Urne antagelig den
ældre hovedbygnings bygherre.
Af Axel Urnes sønner arvede Knud Urne Aarsmarke, medens Erik
og Otto i fællesskab fik Søbysøgaard, indtil de efter langvarige stri
digheder om delingen enedes om, at Erik ved udkøb blev eneejer.
Erik Urne var født på Søbysøgaard 1570 og således kun et barn, da
begge forældrene døde. Som ung fulgte han Christian IV på Nord
landsrejsen, og hans hele senere virksomhed var i flådens tjeneste,
hvor han som skibschef også deltog i Kalmarkrigen. Tredive år gam
mel giftede han sig med Agnete Thott, som ikke skænkede ham børn
og døde i en ret ung alder; den omstændighed, at han ikke havde
livsarvinger at efterlade sit fædrene gods og måske også, at han har
følt sig ensom på den gamle gård, førte til, at han besluttede at skille
sig derved, og 1616 solgte han Søbysøgaard og flyttede til Odense,
hvor han boede til sin død.
Den nye ejer var Breide Rantzau til Rantzausholm; han forøgede
gården med noget bøndergods, bl. a. i Ellinge og Søndersø sogne,
men døde snart efter og efterlod sine herligheder til datteren Lisbeth
Sophie, der var gift med en af tidens mest kendte og rigeste adelsmænd, Hans Lindenov til Hundslund og Gavnø og mange andre
godser, medlem af rigens råd og lensmand for store og vigtige len;
trods sin store rigdom og høje stilling var Hans Lindenov ikke nogen
betydelig eller indflydelsesrig mand, men i Søbysøgaards historie har
han spillet en stor rolle. Han forøgede godset med et anseligt antal
gårde i Dømmestrup, Allested og Vejle, men størst betydning fik han
derved, at han afløste den gamle bindingsværksgård med et grund
muret hus. Det var den bygning, som nu er borggårdens midterfløj,
men oprindelig var et selvstændigt hus, som det endnu tydelig ses af
sparreværket på loftet, der viser, at taget har stået isoleret, og af an
krene på muren, hvor denne nu er tildækket af østfløjen. Bygningen
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Rigsråd
Hans Johansen
Lindenov
ft 1642).
Frederiksborg.

opførtes i ren renæssancestil af røde mursten i krydsskifte på en sok
kel af huggen kamp i to stokværk over hvælvede kældre; på sydsiden
ud imod borggården er en række af hvælvinger, som danner en lang
gang, medens der mod nord er særskilt hvælvede kælderrum, som
utvivlsomt har været brugt til økonomirum og borgstue. Huset havde
svajede gavle, og på nordsiden er to karnapagtige udbygninger; midt
for sydfacaden har været opført et rundt trappetårn, som var en
etage højere end bygningen og forsynet med et spidst, kegleformet
spir. Gik man ad tårntrappen op til første stokværk, kom man ind i
en med fliser belagt forstue, der fik lys fra to vinduer, som på hver
side af tårnet vendte ud mod gården ; øst for forstuen lå først nogle
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Hovedbygningen set fra syd før ombygningen 1931 (fot. Nationalmuseet).

mindre rum, hvoraf et formodentlig har været brevkammeret, hvor
gårdens vigtigste dokumenter opbevaredes, og i husets østlige ende
var et større flisebelagt rum, som havde vinduer både i begge side
mure og i gavlen; her var senere køkken. Vest for forstuen har
utvivlsomt de almindelige daglige beboelsesrum haft plads. I andet
stokværk lå som altid i datidens borge den store ridder- eller danse
sal, som i hvert fald optog hele husets østlige del med vinduer til
begge sider og to fag vinduer i gavlen, mellem hvilke der var anbragt
en kamin. En sandstenstavle, der siden 1835 sidder i vestfløjens gavl,
bærer årstallet 1641 og Hans Lindenovs våben mellem begge hans
hustruers, ejendommeligt nok, da hans første hustru Sophie Seefeld,
der var død 1601, jo intet havde med Søbysøgaard at gøre; denne
tavle har oprindelig af bygherren været anbragt over hovedindgan
gen i det gamle, nu forsvundne tårn.
Allerede året efter at bygværket var fuldført, døde Hans Lindenov; gården gik i arv til hans datter Sophie, der var gift med Chri
stopher Urne til Aarsmarke, en søn af Knud Urne, og vendte således
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tilbage til den gamle slægt, der i tidligere tider her havde haft sit
hjem. Christopher Urne var rigsråd og rigskansler i adelsvældens sidste
tider, og han søgte ved moderat holdning i striden med kongemagten
at undgå det endelige brud, men som bekendt lod dette sig ikke hin
dre, og med suverænitetens indførelse var også kanslerens rolle ud
spillet. Han døde snart efter, i året 1663, men muligvis har han alle
rede forinden overdraget gården til sønnen Christian Urne, da stole
stader i Søby kirke bærer dennes og hans hustru Anna Sophie Krab
bes navn og årstallet 1654. I dette ægtepars tid er sikkert også lade
gården blevet nyopført, hvorom en egetræsplade med deres navne og
året 1664 minder; den var trefløjet, åben mod nord op mod borg
gården, med gennemkørsel fra syd og med knægtbyggede gavle mod
nord. Først i 1910 udslettedes denne ladegård ved en brand.
Efter Christian Urnes død 1669 sad hans enke inde med gården i
henved en menneskealder; begge sine sønner Christopher og Iver
Urne havde hun den sorg at miste, medens hun selv først døde 1700.
I matriklen af 1688 er gården opført til 64 tdr. htk. ager og eng og
3 tdr. skovskyld, 220 tdr. Id. var under plov, medens der årligt høstedes 97 læs hø og var græsning til 35 høveder; af bøndergods var der
en anselig mængde; foruden hele Nørre Søby sogn, 24 af Allested
sogns 26 gårde og 4 af 6 huse, og 23 af Nørre Lyndelse sogns 59
gårde og endelig 1 gård i Fangel og 1 i Heden sogn. — Da Anna
Sophie Krabbe var død, solgte boet gård og gods til hendes brodersøn,
kaptajn Ivar Krabbe, for henholdsvis 60 og 50 rdl. pr. td. htk. Efter
hans død 1720 ejedes gården derefter af hans enke Anne Christence
Rosenkrantz. Ved den tid er den østlige fløj af borggården opført,
men det lader sig ikke med Vished afgøre, om det er sket allerede i
Anna Sophie Krabbes tid, eller den først skylder Ivar Krabbe eller
hans enke sin tilblivelse. Den nordlige del af denne fløj er opført i
to etager i højde med den gamle nordfløj, medens den sydlige del
kun er i én etage; på et gammelt billede har bygningen røde mure
og takkede gavle.
Fru Anne Christence Rosenkrantz’ formueomstændigheder var alt
andet end gode, og resultatet af en vidtløftig proces om gældsforplig
telser var, at hun måtte afstå gården til kaptajn Paul Otto Gamm, der
var gift med hendes afdøde mands søster, men hans økonomiske for
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fatning var ikke en smule bedre, og efter få års forløb nødtes også
han til at afhænde gården, der i 1730 gik over til en mand, der fik
mere varig tilknytning til stedet.
Frederik von Holsten, der havde været fyrstelig eutinsk hofmarskal,
var en meget virksom mand og styrede også godset med dygtighed,
men hans herredømme var meget strengt overfor bønderne og tyen
det, og blandt egnens almue levede flere menneskealdre efter hans
død sagnene om hans onde gerninger og troen på hans forbund med
fanden, og mange var de, som følte sig forvisset om at have set ham
ved nattetid køre gennem skov og park med et forspand af fire sorte
ildsprudende heste og fulgt af et vildt kobbel jagthunde, hvem ildsluen
stod ud af halsen; tre mægtige gamle bøgetræer, som stod tæt ved
hinanden i parken, kaldtes Marskallens Lysthus, og det var ikke hyg
geligt at passere dér forbi, efter at mørket var brudt frem. Den istand
sættelse af bygningen, som Holsten lod foretage, blev indledning til
ødelæggelsen; der kan nemlig næppe være tvivl om, at det er ham,
der har ladet lofterne gipse, hvorved Hans Lindenovs gamle bjælke
lofter er forsvundet. Et minde om hans tid er bevaret i de morsomme
gamle malerier af herregårde, som sidder over dørene i den vestligste
sal i m'idterfløjens nederste stokværk, blandt hvilke det ene forestiller
selve Søbysøgaard. Sandsynligvis har der allerede tidligere været anlagt
en park ved gården, men i hvert tilfælde har Holsten udvidet denne
og udviklet den i tidens stil ved anlæg og alleer og plantning af hække,
ligesom han også har plantet en mængde frugttræer. Også anlægget af
nogle karpedamme skyldes formodentlig ham.
Skønt Holsten var ugift og ikke havde nogen livsarvinger, var han
dog betænkt på at holde godset samlet og fik derfor i året 1745 opret
tet et stamhus af Søbysøgaard med tilhørende gods. Hovedgårdens
hartkorn var 64 tdr. ager og eng, foruden 3 tdr. skovskyld og 2^ td.
mølleskyld og nogle tiender; af bøndergods var der 681 tdr. htk., be
liggende hovedsagelig i byerne Nørre Søby, Allested, Dømmestrup,
Fangel, Lumby og Sønder Nærå; godset beboedes af 87 gårdmænd
og 54 husmænd.
Stamhuset var oprettet for efterkommere af Frederik Holstens bro
derdatter Elisabeth Sophie v. Holsten i ægteskab med gehejmeråd
Mogens Rosenkrantz til Spøttrup, og efter Holstens død, som indtraf
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Midtfløjen, opført 1641 af Hans Lindenov, set fra nordvest (fot. Holt & Madsen).

i 1752, skulle dette ægtepars søn, hofjunker Wulf Sivert Rosenkrantz,
tiltræde besiddelsen; han døde imidlertid allerede et par år efter og
fulgtes af sin broder Axel Rosenkrantz, der var officer og nåede
majors charge. I streng behandling af godsets folk har majoren måske
endog overgået sin grandonkel og forgænger; korporlig mishandling
og rigelig brug af træhesten skal have hørt til dagens orden, men det
er i øvrigt vel muligt, at hans og Holstens gerninger i traditionen er
bleven sammenblandede, ligesom der også til majorens navn har været
knyttet uhyggelige fortællinger om mord og natligt spøgeri, navnlig
historien om blodpletter på væggen i et kammer i østre fløj, hvor han
skal have myrdet en karl eller en pige, og hvor ånderne siden huse
rede slemt.
Var majoren streng og rå, så var han dog også både dygtig og virk
som i styrelsen af sit gods. Han hørte til de første, der tog fat på ud
skiftningen ; hovedgårdens jorder blev udskiftet af alt fællesskab med
omliggende bønder og indhegnet ved grøfter og nogle meget anselige
og solide stengærder ; en stor mose, der hidtil havde ligget unyttet hen,
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lod han udgrave og holdt siden altid åbent afløb derfra, så der kunne
skæres tørv i god og rigelig mængde, som hørte til de bedste, der var
at få i Fyns land; også skovplantning sørgede han for og forsøgte sig
endelig med anlæg af humlehaver, som det dengang var almindeligt.
For park og have interesserede majoren sig meget, og han lod blandt
andet anlægge et nyt og efter samtidens vidnesbyrd prægtigt orangeri.
Allerede i sine første år lod Rosenkrantz også de enkelte byer, hvor
han var lodsejer, udskifte fra de omkringliggende, således at hver by
fik sine marker separeret og indhegnet for sig, men derimod var der
åbenbart både hos godsherren og hos bønderne nogen modstand mod
den indbyrdes udskiftning inden for de enkelte byer; der klages over
mangel på materialer til indhegning og over, at grøfter og gærder vil
optage for megen jord, men konservatismen hos begge parter, rigtig
nok af noget forskellig art, har vel her som så mange andre steder
været den egentlige grund. Først sent og langsomt blev udskiftningen
helt gennemført på Søbysøgaards gods.
I gårdens bygningshistorie har majoren ligeledes sat sig et varigt
minde; han skal i det hele have ombygget de ældre dele efter sin tids
krav, men af størst betydning blev det, at han rejste en helt ny fløj i
borggårdens vestside; dette nye hus, der havde hvidkalkede mure og
afvalmet tag, var i samme højde som midtfløjen, men var betydelig
smallere, og har åbenbart ikke været bestemt til herskabsbol'ig, men
til økonomirum; en lang gang løber langs gårdsiden i begge etager,
hvortil en række værelser vendte ud. Over indgangsdøren til denne
fløj, som opførtes 1768, anbragtes den stentavle, som siden er flyttet
hen over døren til nordfløjen, og som bærer majorens og hans hustru
Sophie Billes forbogstaver.
Fru Sophie, der døde allerede 1774, roses for sin fromme og blide
karakter og skal have haft en god og mildnende indflydelse på man
den ; en mindestøtte for hende rejstes i parken. Formodentlig er de
mange lidet heldige træk, der fortælles om ham, at henføre til hans
senere år, navnlig de grimme udslag af hans pashatilbøjeligheder
overfor godsets kvindelige befolkning, hvis de ellers indeholder nogen
sandhed. — Da majoren efter et halvt århundredes virketid her døde
1802, blev stamhuset ophævet med substitution af en fideikommiskapital på 174.000 rdl., det såkaldte Rosenkrantzske fideikommis. Søby254
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Vestfløjen med en i 1868 rejst mindestøtte for J. C. de Falsen i forgrunden
(fot. Holt & Madsen).

søgaard tilfaldt som fri ejendom sønnerne Mogens Frederik og Erik
Skeel Rosenkrantz, der 1803 blev eneejer og som året efter fik bevil
ling til at sælge bøndergodset. 1805 solgte han også hovedgården.
Køberen var den kendte godsslagter Søren Hillerup, der stammede
fra Jylland, hvor han begyndte sin virken, men siden kom til Fyn, i
nogle år var godsforvalter på Wedellsborg og senere i fællesskab med
den endnu mere kendte Hans Jørgen Hansen ved køb og udstykning
af herregårde blev en rig mand, for atter, da tiderne ændredes, at ende
i fattigdom og elendighed. Søbysøgaard var dog for Hillerup ikke
udelukkende et spekulationsobjekt; han boede med sin familie her en
længere årrække, og hans ophold her har efterladt sig tydelige spor,
som ganske Vist ikke gør hans navn ære. At han ombyggede den gamle
gård efter sit mere borgerlige behov var for så vidt rimeligt, men ar
bejdet er udført med en sådan vandalisme, at skaden er ganske uop
rettelig; det øvre stokværk i midterfløjen deltes i to lave etager og
forvandledes til en mængde små og tarvelige stuer, hvorved ikke blot
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den gamle riddersal er forsvundet, men alle de oprindelige rum gan
ske ødelagt. Han nedbrød også gavlene og Hans Lindenovs trappetårn
med spiret, som var for kostbart at holde vedlige, og endelig tilkastede
han største delen af gravene, hvorved hele anlæggets karakter forviskedes, og for at gøre ødelæggelsesværket fuldstændigt opførte han
på borggårdens åbne sydside en lav bindingsværksbygning til bolig
for gårdens håndværkere. Hillerup fik imidlertid også tid til at tage
sig af gårdens drift, hvori han indførte flere tidssvarende forbedrin
ger ; karakteristisk for hans praktiske synsmåde og mangel på æstetisk
sans er det også, at karpedammene omdannedes til mergelgrave ; men
det tjener til hans ære, at behandlingen af godsets folk nu blev mere
human; et symbol på den ny tidsånd var det i så henseende, at han
straks efter sin overtagelse af gården skal have ladet den af forgæn
gerne så rigeligt benyttede træhest nedtage og brænde. En del af bøn
dergodset blev også solgt i Hillerups tid, men inden dette værk var
ført tilende, var de nye tider kommet og nedgangen begyndt, og 1820
solgte han gården til marineløjtnant Jens Wedel, der var gift med
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hans datter Marie Elisabeth Hillerup. Selv døde han nedbrudt i 1829.
Da Wedel døde i 1828 ægtede enken kammerjunker J. Ph. Rogert
Fønss, som derefter var gårdens ejer; i hans tid kom skoven under
moderne forstmæssig drift, gamle udlevede træer fældedes i stort antal,
og åbne pletter, som tidligere havde været benyttet til græsning, beplantedes, ligesom omvendt de mange skovpletter i markerne fjerne
des og ryddedes; også parken blev anlagt i mere moderne stil. 1844
blev Søbysøgaard atter solgt, til kontreadmiral Jørgen Conrad de Fal
sen ; med hæder havde han deltaget i søkrigen mod England i århun
dredets begyndelse og været med ved mange vanskelige og vovelige
foretagender, og virkelysten forlod ham ikke, da han tog sin afsked
og på sine ældre dage forsøgte sig som landmand; han tog sig med
iver af gård og gods, i de få år han havde tilbage at leve i, og erhver
vede sig navnlig bøndernes taknemmelighed ved at sælge dem godset
på meget liberale vilkår.
Efter admiralens død i 1849 arvedes gården af hans søn Enevold de
Falsen, som ombyggede og restaurerede gården og opførte et nyt tårn.
Han ejede den til sin død 1867; derefter gik gården over til hans dat
ter Malvine Cecilia Georgette de Falsen, gift med baron Frederik Her
man Christian de Falsen Zytphen-Adeler til Aderlersborg. Søbysøgaard
havde omkring 1920, efter at alt bøndergodset var frasolgt, 67 tdr. htk.
ager og eng og 13 tdr. skovskyld; arealet var ialt 973 tdr. Id. 475 var
agerjord, 300 skov, 120 eng og mose, medens søen, hvis bredder i
tidernes løb stadig er blevet mere og mere tilgroet, udgjorde 40 tdr. Id.
Efter baron Zytphen-Adelers død i 1908 sad enken inde med gården
til sin død i 1919; da blev Søbysøgaard solgt, og ved denne lejlighed
bortsolgtes ved auktion alt, hvad der var af indbo med undtagelse af
en del malerier. Efter endnu et par ejerskifter blev Søbysøgaard i 1925
købt af udstykningsforeningen ; størstedelen af jorden udstykkedes, og
resten af avlsgård, skove og slot solgtes for sig. Slottet benyttedes en
tid som husholdningsskole; men i 1931 købte staten Søbysøgaard og
indrettede her et ungdomsfængsel for mænd. Hovedbygningen anven
des til undervisningslokaler, bibliotek og kontorer. I 1954 blev fore
dragssalen udsmykket med landskabsbilleder af de fire årstider, malet
af Svend Saabye. De unge mænd bor i tre nyopførte huse, der er pla
ceret naturligt i forhold til gården. Hovedparcellens jordtilliggende på
17 DSH 7
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330 tdr. Id. er delvis gartneri og frugtplantage og udgør en væsentlig
del af ungdomsfængslets arbejdsmuligheder, som iøvrigt omfatter
værkstedsdrift inden for de almindelige håndværk.
Trods det, der er gået tabt, står Søbysøgaard nu med de hvide
mure og det knejsende spir prægtigt på baggrund af de lyse skove
og den lille smilende sø.
WILLIAM NORVIN

EJERE

ca. 1475 Jørgen Urne
1543 Axel Urne
1616 Breide Rantzau
1618 Hans Lindenov
1642 Ch. Urne
ca. 1660 Chr. Urne
1703 Ivar Krabbe
1722 P. O. Gamm
1730 Fr. v. Holsten
1752 W. S. Rosenkrantz
1755 Axel Rosenkrantz
1805 Søren Hillerup
1820-44 Forskellige ejere
1844 J. C. de Falsen
1849 E. de Falsen
1867 Fr. H. Chr. de Falsen
Zytphen-Adeler
1919-31 Forskellige ejere
1931 Staten

BYGNINGER

1559 Voldsted, antagelig med
firfløjet bindingsværksbygning

1641 Midtfløjen med tårn opført
1664 Trefløjet avlsgård opført
ca. 1710 Østfløjen opført
Indvendig istandsættelse

1768 Vestfløjen opført
Tårnet nedrevet og
hovedbygningen ombygget

ca. 1850 Ombygning og restaurering,
nyt tårn opført

1910 Ladegården nedbrændt
1931 Restaurering og ombygning til
ungdomsfængsel ved
Th. Andersen

Hellerup set fra øst med den gamle hovedbygning til højre (fot. Th. Andresen).

Hellerup
Hellerup sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Hellerup er nu et led i det store godskompleks, som hører under Ravnholt. Men i århundreder har gården været selvstændig herregård med
en historie, der rækker tilbage til middelalderen. Ligesom Sandager i
Nordfyn har Hellerup kirken til nærmeste nabo; men ingen by står
nu i forbindelse med den. Dog kan selve gårdens navn lade formode,
at den er fremvokset af en bebyggelse, og dette kan bekræftes af en
meddelelse om, at Dalum kloster engang imellem 1286 og 1300 fik
tildømt Lage Hoses gods »i Mesinge, Hellerup og Brylle« ; dette stem
mer overens med, at Bjørn Olufsen i 1404 vedkendte sig at have mod
taget af fru Siile, Peder Knudsens enke, en gård i »Hjøltorp«.
Nu ligger Hellerup på et voldsted, som nærmest har firkantet form ;
oprindeligt har det været rundt og væsentligt mindre. Til dette knytter
17*
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gårdens ældste historie sig. Den første mand, der skriver sig til Hel
lerup, er Niels Jensen Bild, som fører Ulfeldts våben. Da han 1410
beseglede forbundet imellem Erik af Pommern og Vratislau af Polen,
kaldes han udtrykkelig til Hellerup. Han havde datteren Thale Ulfeldt,
som første gang var gift med Peder Ottesen Bild, anden gang med
Johan Rantzau, der i 1442 var høvedsmand i Nyborg og da skrev sig
til Hellerup og levede endnu i 1472; men da var Hellerup overgået
til hans hustrus børn af første ægteskab, Bild Pedersen til Vormark
og Jens Bild. Om Bild Pedersen vides, at han 1483 var part i en trætte
med kronens bonde i Lørup, og han havde en datter Anne, men Hel
lerup kom til at følge hans broder Jens Biids slægt. Også hans datter
hed Anne og hun blev gift med Ejler Eriksen Bølle, der ejede Nakke
bølle og 1507 -10 var lensmand på Tranekær. Han blev rigsråd 1523
og døde 1534. På ny kom Hellerup til at følge kvindelinien, idet går
den arvedes af hans datter Karen Bølle, der første gang var gift med
Markvard Tidemand til Søbo, der 1525 nævnes som lensmand i Hol
bæk og 1536 var lensmand på Tranekær. Efter hans død 1549 indlod
Karen Bølle sig i et nyt ægteskab med Lage Urne til Rygaard, der
døde ti år senere, medens hun selv levede til 1582.
Også Karen Bølle var barnløs. Hendes søster Susanne havde været
gift med Jacob Brockenhuus til Damsbo, og dette er forklaringen på,
at Hellerup gik i arv til dennes søn Eiler Brockenhuus, som allerede
1599 solgte gården til Breide Rantzau. Dog har vi fra Eiler Brocken
huus’ tid det første glimt af Hellerup og dens forhold, idet biskop
Jacob Madsen i sin visitatsbog fortæller, at den var fæstet til en hol
stener Jørgen Hartvigsen for 300 dir. årlig, og Jacob Madsen giver
yderligere den oplysning, at den ligger op til kirkegårdsmuren, har
mange vinduer og er »bygt mellem Stenger«, d. v. s., at den var af
bindingsværk.
Da Breide Rantzau 1601 var blevet statholder i København efter
Christoffer Valkendorf, blev hans tid fuldt beslaglagt af hans arbejde
i regeringens tjeneste. Han døde 1618, og Hellerup gik i arv til hans
søn Kai Rantzau. Ligesom faderen har hans liv været viet til stats
tjenesten. 1615 forlenedes han med Københavns len, og samme år gif
tede han sig med Anne Lykke. I 1623 blev han generalkrigskommis
sær ; men umiddelbart efter døde han, og Hellerup tilhørte nu Anne
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Lykke, der samtidig fik de andre store godsbesiddelser, som blev
anslået til over 4.600 tdr. Id. Den 28-årige enke kom til at gribe ind i
kongehusets historie. Hun kom i forbindelse med den udvalgte prins
Christian, og det nedkaldte kongens vrede over hende. I 1626 lod
Christian IV hende fængsle, fordi hun »mod alle ærlige Fruentimmers
og Enkers Manerer« opholdt sig i Kolding under herredagen 1626 og
opholdt prinsen med drik og letfærdighed, så han ikke varetog rigets
sager, og hun fulgte ham fra landsdel til landsdel. Det lykkedes dog
at få hende frigivet 1628, og året efter giftede hun sig med Knud
Ulfeldt. Han var født 1600 på Ulriksholm; under sin deltagelse i
Slaget på Kolberger Heide blev han såret. Han blev ganske vist samme
år rigsråd; men som følge af sine sår var han »siden stedse forbleven
ved Sengen udi København« ; Anne Lykke døde 1641 ; men på trods
af sin sygdom giftede han sig på ny 1646 med Kirstine Liitzow, og
samme år døde han. Kirstine Liitzow havde fået Hellerup i morgen
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gave, men hendes ægtefælle havde knyttet den skæbnesvangre bestem
melse dertil, at den efter hendes død skulle tilfalde Corfitz Ulfeldt og
hans arvinger. Dette var ensbetydende med, at da hun 1649 giftede
sig med hofmarskal Johan Christoph v. Korbitz, skulle gården frem
deles tilhøre hende, og da Corfitz Ulfeldt blev fradømt liv og gods,
ville også Hellerup hjemfalde til kronen.
Af sær kongelig nåde blev denne betingelse dog ændret, og 1667
skænkede Frederik III Hellerup til J. Ch. v. Korbitz. En jordebog fra
1662 oplyser, at Hellerup med tilliggende udgjorde 602 tdr. htk. gi.
matr. og 48 svins oldenskov. Gavebrevet af 1667 viser godsfordelingen
i enkeltheder: Havendrup 10 gårde, 5 huse; Søllinge 4 gårde; 1 hus i
Eskilstrup ; Stubbendrup ; 6 gårde i Ferritslev ; 3 huse, 3 gårde i Års
lev ; 3 gårde i Rolsted samt en mølle; i Kappendrup 2 gårde med
skov; i Røjrup 1 gård; i Fraugde Kærby 3 gårde, 2 huse; i Nærå 2
gårde; i Dalby sogn 1 hus; i Oure 1 gård, og endelig Vormark mølle,
altså et godstilliggende, der stort set var samlet om hovedgården, men
unægtelig også med fjerntliggende gods som Dalby og Vormark.
Johan Christoph v. Korbitz hørte til den kreds af tyske adelige, der
svang sig op i danske embeder efter enevældens indførelse på bekost
ning af den gamle danske adel. Han var født 1612 i Meissen og ind
trådte 22 år gammel i den danske hoftjeneste, hvorefter hans stjerne
var i stadig stigen. 1660 blev han rigsråd, rigsmarskal og assessor i
højesteret, stats- og krigskollegiet. Efter 1680 havde han nået den
alder, hvor embederne tyngede ham, og han foretrak det fredelige liv
på Hellerup.
Ca. 1670 opførte han en ny hovedbygning, som vel har været af
løseren af den gamle bindingsværksgård, som biskop Jacob Madsen
havde set. Den nye bygning var et grundmuret hus med et tårn. Kon
gen tillod ham at erhverve et stykke af Hellerup kirkegård, for at han
kunne indlægge det til opgang til den nye bygning. Endelig erhvervede
han i 1674 patronatsretten til Hellerup og Søllinge sogne med kirkens
andel af sognenes tiender og herligheden til præstegården. Denne ge
vinst beregnedes til 47 tdr. htk., der vurderedes til 1.176 rdl. Til gen
gæld skulle v. Korbitz afstå 2.000 rdl. af sin fordring på kronen.
I 1682 døde den gamle, veltjente hofembedsmand, som i modsætning
til de fleste andre indvandrede tyskere i enevældens første tid også
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blandt den danske adel havde vundet sig venner i kraft af sin redelig
hed og pligttroskab. Kirstine Liitzow sad igen enke på gården. Børn
havde hun ikke, der kunne arve Hellerup, og i sit testamente af 1683
oprettede hun derfor et stamhus, der skulle tilfalde Johan Christophs
halvbroder Johan Caspar v. Korbitz. Også han var i en ung alder
kommen til Danmark ; men kort efter vendte han tilbage til Tyskland,
og først i 1683 kom han igen til Danmark for at overtage Hellerup.
Han supplerede godset med Rolsted kirke. Dog vendte han 1690 til
bage til Tyskland, hvor han døde det følgende år, og Hellerup over
gik til hans søn Johan Caspar v. Korbitz, der var gået i dansk militær
tjeneste. Også denne sidste mand af slægten Korbitz, der ejede Hellerup,
forøgede godsets tilliggende. I 1703 -05 købte han gårde og huse i
Rønninge og Nærå, og 1707 erhvervede han Rønninge kirke og Røn
ninge sogns korntiende. Endelig gav kronens salg af ryttergods ham
lejlighed til at købe ialt 15 tdr. htk. i Havndrup og Rolsted 1719.
Hans enke Charlotte Sophie v. Harstall måtte sælge Hellerup i
1739, og da hun døde 1760 på Ferritslevgaard, viser skiftet efter
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hende, at hendes boligforhold var ret beskedne, og boet var insolvent.
Den nye ejer var kancelliråd Salomon Lindegaard; salget af Hel
lerup stred imidlertid mod stamhusbestemmelserne, og Charlotte
Sophie v. Harstalls søn kaptajn Johan Ch. v. Korbitz protesterede
derimod. En kommissionsdom gav ham ret til at beholde stamhuset
mod tilbagebetaling af købesummen til Lindegaard; kaptajnen kunne
imidlertid ikke skaffe de 40.000 rdl., der var tale om, og salget kom
til at stå ved magt. Lindegaard var jurist og blev 1716 herredsfoged i
Vindinge og Bjerge herreder. Han havde været ejer af Paarupgaard
og Kejrup; men da han var blevet herre på Hellerup, solgte han Kejrup 1741 og tog sin afsked som herredsfoged. Når han var blevet i
stand til at købe Hellerup, der havde et samlet tilliggende på 582 tdr.
htk. og kostede ham 40.000 rdl., skyldtes det, at han havde en vel
havende svigermoder. Lindegaard var gift med Frederikke Christiane
Scarwin, datter af præsten Lauritz Rasmussen Scarwin i Roholte på
Sjælland, hvis hustru Elisabeth Lassen var meget formuende, men også
meget trættekær. Hun testamenterede imidlertid sine midler til Salo
mon Lindegaard, og efter købet af Hellerup viede han sig helt til ad
ministrationen af dette gods. I 1759 døde han, og hans enke overle
vede ham til 1768. Efter hendes død blev der foretaget samfrændeskifte
imellem arvingerne Otto Lindegaard til Lykkesholm, Laurits Linde
gaard, der boede på Hellerup, og toldforvalter, etatsråd Chr. Otto
Smith, der var gift med Lindegaards datter. Smith fik Hellerup udlagt
for 85.000 rdl.; men han døde allerede 1778, og hans arvinger solgte
den for 95.000 rdl. til gehejmeråd Chr. Sehestedt Juul, og dermed kom
den i den slægts besiddelse, der endnu ejer Hellerup.
Christian Sehestedt Juul var født 1741. Næsten 40 år gammel gif
tede han sig 1780 med den 15-årige Lucie Charlotte komtesse Scheel,
datter af Christen Scheel til Gammel Estrup og Agnes Råben, og
sluttede derefter sin diplomatiske løbebane. Som godsejer var han af
et konservativt tilsnit og bl. a. en skarp modstander af landborefor
merne. Da gehejmeråden døde allerede 1788, flyttede den unge enke
fra Ravnholt til Hellerup med sine to små børn. I 1803 udstedte hun
et gældsbevis til sønnen Ove for 44.000 rdl. mod pant i Hellerup. For
disse midler lod hun i 1804 Hellerups hovedbygning ombygge, og sand
synligvis lod hun samtidig den østre fløj opføre, således at gårdens
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bygninger fik det udseende, som de nu har. Da landbrugskrisen kom
efter statsbankerotten, lagde statsgældsdirektionen 1822 sin klamme
hånd på Hellerup.
Christian Sehestedt Juul og Lucie Charlotte Scheel havde sønnen
Ove, der døde 1815, kun 34 år gammel, og hans hustru Sophie Hede
vig, født komtesse Rantzau døde 1818. Deres søn Christian Sehestedt
Juul var født 1806; i 1834 havde han overtaget styrelsen af Ravnholt,
og allerede 1836 var hans stilling således, at han kunne tænke på at
købe Hellerup tilbage. På en auktion samme år erhvervede han godset
for 207.600 rdl. Det bestod da af 39 tdr. fri hovedgårdstakst, 3 tdr.
fri skovskyld og 504 tdr. htk. bøndergods, ialt 396 tdr. Id. og ca. 609
tdr. skov, og endelig lagdes i 1838 Hellerup ind under stamhuset Ravn
holt med påhvilende gæld 166.080 rbdl. og besætning på 100 køer
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og 4 tyre. Herefter falder Hellerups historie sammen med Ravnholts.
Chr. Sehestedt Juul døde 1861, og hans enke Clara Adolphine The
rese Caroline Platen Hallermund tog ophold på Hellerup, hvor hun
døde 1887. Deres søn Ove Sehestedt Juul ombyggede 1863 Hellerup
avlsgård og restaurerede 1874 hovedbygningen. De følgende ejere af
stamhuset var kammerherre, hofjægermester Christian Sehestedt Juul,
der døde 1941, og hofjægermester Ove Sehestedt Juul, der istandsatte
sydfløjen, så den er ført tilbage til den skikkelse, den havde i gehejmerådinde Sehestedt Juuls tid. Hans søn, hofjægermester Christian Ove
Sehestedt Juul, overtog 1948 gården efter faderens død. Hovedbygnin
gen tjente en årrække som enkesæde for kammerherreinden, men er nu
udlejet. I 1920 havde Hellerup hovedgård et tilliggende på ca. 66 tdr.
htk. og 1.068 tdr. Id., hvoraf de 503 tdr. var skov; nu har den efter
stamhuset Ravnholts overgang til fri ejendom 1924 824 tdr. Id. ager
og eng.
SVEND LARSEN

EJERE
ca. 1400 Niels Jensen Bild (Ulfeldt)
1442 Johan Rantzau
1460-1582 Forskellige ejere
1582 Eiler Brockenhuus
1599 Breide Rantzau
1629 Knud Ulfeldt
1646 Kirstine Lützow (Ulfeldt)
1667 J. Ch. v. Körbitz
1739 Salomon Lindegaard
1768 Ch.O. Smith
1778 Chr. Sehestedt Juul
1788 Lucie Charlotte Scheel
1822 Staten
1836 Chr. Sehestedt Juul
1887 O. Sehestedt Juul
1941 O. Sehestedt Juul
1948 Chr. O. Sehestedt Juul

BYGNINGER
Voldsted

Bindingsværkshovedbygning

ca. 1670 Hovedbygningens nordfløj
opført

1804 Hovedbygningen ombygget og
østfløjen opført
1863 Avlsgården ombygget
1874 Hovedbygningen restaureret
Sydfløjen istandsat

1958-62 Hovedbygningen moderni
seret
1960 Avlsgården ombygget

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

Holckenhavn
Vindinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Af det østlige Fyns frugtbare jorder voksede tidlig talrige anselige
hovedgårde frem, som henimod middelalderens slutning dukker op i
historiens dagslys som hjem for nogle af de slægter, der førte skjold
og hjælm og mødte fuldt rustet til kongens leding. Blandt disse var
også hovedgården i Kogsbølle by i det bakkede Vindinge sogn, der
omgiver bunden af Nyborg Fjord og strækker sig videre sydover, hvor
det sænker sin skovklædte kyst ned mod Storebælt. Her boede, så langt
vor viden rækker tilbage, en af rigets anselige slægter, hvis ældste
kendte mand var gift med Esbern Snares datter Cæcilie, den slægt,
der siden i 16. århundrede efter våbnet antog navnet Ulfeldt; oprin
delig særlig knyttet til Sjælland møder den os i 14. århundrede i Fyn,
først på Broholm og siden på Kogsbølle, der på Valdemar Atterdags
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og dronning Margrethes tid ejedes af Anders Jakobsøn, hvis hustru
hed Mette Rixdorf. Dette ægtepars sønnesøn, Anders Eriksøn, der var
gift med Mette Sverin af en bekendt meklenborgsk-pommersk adels
slægt, synes at have været nær knyttet til kong Erik af Pommern, men
der er os i øvrigt lidet bekendt om disse ældste ejere, udover de almin
delige trætter og handler om gods og skel mellem jorder og ejen
domme. Mere bekendt blev Anders Eriksøns sønnesøn, Knud Ebbesøn
Ulfeldt, der spillede en rolle under Grevens Fejde, da han var lens
mand på Roskilde bispestols borg Gjorslev, som han vistnok måtte
forsvare mod borgeres og bønders stormløb; trods det nære forhold,
hvori han stod til den sidste Roskildebisp Joachim Rønnow, har han
som de fleste af sine standsfæller sluttet sig til den nye tingenes ord
ning, der blev truffet 1536, og han betegnes af Poul Helgesøn i Skibbykrøniken ligefrem som kætter. Sine sidste år levede han på sin fædrene
jord, om hvis skæbne under Grevefejdens uroligheder intet er os be
kendt. Da Knud Ebbesøn døde 1540, arvede sønnen Corfitz Ulfeldt
Kogsbølle, men enken fru Anne Hardenberg fik af sine børn lov at
blive siddende på gården frit og kvit i sin enkestand; ved hende var
familien kommet i forbindelse med rigets fornemste og mest betydende
slægter; broderen Eiler Hardenberg blev rigshovmester og en anden
broder Corfitz var fader til den Anne Hardenberg, som Frederik II
ønskede at gøre til Danmarks dronning. Corfitz Ulfeldt var som rigs
råd og sekretær i Danske Kancelli så optaget af den kongelige tjene
ste, der også ved talrige særlige hverv lagde beslag på hans kræfter, at
han næppe har beskæftiget sig synderligt med stin fædrenegård, så
meget mindre som han aldrig kom til at overtage den, da han døde i
en ret tidlig alder og overlevedes i flere år af sin moder. Da omsider
gamle fru Anne døde 1566, tilfaldt ved skiftet den førstes part i Kogs
bølle den yngre søn Jacob, der siden ved at udkøbe sine medarvinger
blev eneherre på gården.
Jacob Ulfeldt indleder en ny epoke i den gamle gårds historie; i de
første år har han vel kun nu og da kunnet opholde sig der, da også
han var stærkt optaget af offentlige hverv, både fredelige og militære.
I Syvårskrigen deltog han til søs under Herluf Trolle og var siden ved
landhæren som krigskommissær hos Daniel Rantzau, og han må anta
gelig have gjort god fyldest, da han i en tidlig alder blev optaget i
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rigsrådet. Hans forhold til kongen var dog aldrig helt godt, til tider
endog yderst slet, uden at det er muligt i det enkelte at efterspore
grundene til den unåde, der ramte ham; han blev for en kortere tid
udelukket af rigsrådet; men i de roligere år, der fulgte efter fredsslut
ningen, kom han dog atter til at indtage sin gamle stilling, fik store
og anselige forleninger og blev anvendt i flere vigtige sendelser. Den
sidste af disse var den skæbnesvangre Ruslandsfærd, hvis uheldige
udfald nedkaldte kongens uforsonlige forbitrelse over Jacob Ulfeldt,
der på ny blev udstødt af rigsrådet og berøvet alle sine forleninger.
Fra nu af ofrede han al sin tid og kraft for sine private interesser.
Ved køb og mageskifter øgede og afrundede han sit gods, som han
sikrede ved erhvervelse af låsebrev, og hvorover han lod affatte en
fuldstændig jordebog, der endnu er bevaret i Holckenhavns arkiv, og
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med sine morsomme farvelagte tegninger er et karakteristisk doku
ment fra den danske adels storhedstid. Også Kogsbølles jorder for
øgedes, og selve den gamle gård blev nedrevet til grunden og flyttedes
fra landsbyen, hvor kun svage spor endnu minder om dens tilværelse,
nærmere ned mod bæltet ved Vindinge Ås udløb, hvor den genrejstes
som et anseligt herresæde, samtidig med at det gamle navn, der knyt
tede den til byen, kastedes bort og afløstes af slægtens eget — Ulfeldtsholm. I årene nærmest efter Ruslandsfærden, hvorfra Jacob Ulfeldt
vendte tilbage i begyndelsen af 1579, blev dette bygningsarbejde gen
nemført, og 1585 stod det nye hus færdigt.
Det var i de tider, da middelalderens faste herreborge mere og mere
forsvandt og gav plads for åbne slotte og adelsgårde, ved hvis anlæg
og opførelse livsnydelse og kunstglæde spillede en større rolle end
hensynet til forsvaret mod angribende fjender; renæssancens adel var
blevet en herrestand, der kunne sidde trygt på sine besiddelser og
ikke længere behøvede at frygte for sit hjems sikkerhed. Blandt typerne
på den ny tids herresæder var den af flere fløje sammenbyggede gård,
der omsluttede en gårdsplads og udadtil blot beskyttedes af en grav;
i reneste form bestod anlægget af tre i rette vinkler sammenstødende
bygninger, medens gårdspladsen på den fjerde side indesluttedes af en
spærremur, brudt på midten af indkørselsporten, hvortil en vindebro
førte over graven. Jacob Ulfeldts nye bygning fulgte denne type, men
i stærkt modificeret form. Den kom nemlig kun til at bestå af to fløje,
en nordre og en østre, medens gården mod vest og syd var åben, blot
hegnet af graven; på sydsiden, hvor vindebroen førte over graven,
stod det prægtige porthus, der med sine pyntelige svungne renæssance
gavle og rige prydelser af pilastre og spir synes at have været genstand
for bygmesterens særlige forkærlighed.
Gårdens to ældste fløje er anselige bygninger i to stokværk; begge
hviler på en sokkel af kvadersten, men er i øvrigt opført helt af mur
sten. Murfladerne er overalt ved smalle forsænkede bånd, der var
hvidtede, inddelt i store firkantede kvadere, der var malede med rød
brun farve med hvide fuger. Øverst oppe danner disse malede flader
et mæanderlignende mønster, der omgiver en række hvidtede blændin
ger, og mellem de to stokværk løber en tandsnitsgesims. Begge fløjene
havde svungne renæssancegavle, på østfløjen dog med langt rigere
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udsmykning end nordfløjens, og ind til gårdspladsen nogle maleriske
småkviste, som ses på billedet i Jacob Ulfeldts jordebog, men siden
er nedtaget. Forsvundet er også det runde trappetårn, der stod på
nordfløjens midte, hvor nu hovedtrappen er. Ejendommeligt var det
også, at de to fløje var opført hver for sig og uden direkte forbin
delse ; i hjørnet, hvor de mødtes, stod et tårn, der ligeledes må have
indeholdt en trappe, ad hvilken man kunne komme til begge fløjes
rum og gå fra de daglige opholdsstuer til festlokalerne, når bryllup
eller barnedåb samlede slægten til bordets glæder og dans i højenloftssalen. I det østlige hus optoges nemlig øverste stokværk af den store
dansesal, medens de egentlige beboelsesrum var i den nordlige fløj.
I den store sal, hvis lofts- og vægdekoration er fra en senere tid, har
sikkert allerede bygherren ladet opføre den smukke og anselige kamin,
der endnu står ved sydenden, og formodentlig en tilsvarende ved den
modsatte gavl; fakler og kærter har ved vintertid måttet hjælpe på
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varmen i det store rum, om ikke vinen og dansen har formået at
bringe blodet til at rulle de ædle damer og herrer hurtigere gennem
årerne. Under den store sal har muligvis det kapel været, som Jacob
Ulfeldt vides at have indrettet på sin gård, men hvoraf ethvert spor
nu er forsvundet ; tilbage er blot de to klokker, der nu hænger i det
store tårn og ved deres årstal bevidner, at de stammer fra gårdens
første bygherre.
Den ældre Jacob Ulfeldt var en mand med rige åndelige interesser.
I sin alderdoms otium, da den kongelige unåde udelukkede ham fra
alle offentlige hverv, syslede han med studier i fædrelandets historie
og bearbejdede endog en ældre krønike, som han udgav med et for
ord, der er af stor interesse ved sin stærke betoning af historieforsk
ningens betydning og forståelse af videnskabelig erkendelses værdi i
det hele ; den sande adelsmand er Tyge Brahe, der, skønt født af
rigets fornemste adel, sætter det adelskab højere, der vindes ved ån
dens arbejde og personlig dygtighed. I sine sidste år beskæftigede Jacob
Ulfeldt sig endelig med læsning af teologiske og opbyggelige skrifter
og oversatte en lille bog om døden og det evige liv, som han tilegnede
sine sønner. I 1593 døde han på Ulfeldtsholm uden at det var lykke
des ham at få den oprejsning, han mente at have retfærdigt krav på.
Af sønnerne arvede Jacob Ulfeldt Ulfeldtsholm. Han var født 1567
og begav sig efter adelens sædvane i sin tidligste ungdom ud på studie
rejser, der for hans vedkommende endda var særlig langvarige og
førte ham videre om, end det faldt i de fleste af hans standsfællers
lod at komme. Han studerede i Genève, Basel og Bologna, gennem
rejste hele Italien og satte over til Malta, hvor han med ordensrid
derne deltog i en mindre tyrkerekspedition ; 'i selskab med et par
landsmænd besøgte han endog Palæstina og Ægypten og opholdt sig
endelig en tid ved det spanske hof, der på de tider var det tonean
givende for Europa, hvor en vordende hofmand og diplomat bedst
kunne lære den store verdens sæder og tankegang at kende. Tredive
år gammel vendte Jacob Ulfeldt hjem med denne grundige uddannelse
bag sig, og hans dygtighed førte ham snart gennem mange betroede
hverv ind i rigsrådet og til en af rigets højeste stillinger, posten som
rigens kansler. Kort efter sin hjemkomst havde han ægtet Birgitte
Brockenhuus, og ægteparrets hjem blev den fædrene gård ved Nyborg
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Fjord, men opholdet her kan næppe have været synderlig stadigt, da
ikke blot de mange hverv i statens tjeneste ofte førte Jacob Ulfeldt
bort derfra, men også de store forleninger, der fulgte med hans stil
ling, måtte lægge beslag på tid og kræfter. Faderens erhvervslyst og
udvidelsestrang havde han ikke taget i arv, og større tillæg til Ulfeldtsholms jordegods skete ikke i hans tid, men at han dog har omfattet
det gamle hjem med interesse, viser de byggearbejder, han der lod
foretage; de er vel lidet omfattende og af en meget tilfældig og plan
løs karakter, men de har utvivlsomt haft til formål at pryde gården
og gøre den mere anselig.
Af størst betydning var det mægtige firkantede klokketårn, der rej
stes i gården ved østfløjens midte. Tårnets murflader var behandlet
ganske som de ældre bygninger med forsænkede bånd og bemaling
18 DSH 7
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og gesimser over begge etagerne; indgangsdøren fra gården var op
rindelig på tårnets nordside, men må som følge af den nedennævnte
tilbygnings opførelse være blevet flyttet om på sin nuværende plads
på tårnets vestside og omgivet af en smuk og anselig portal, der i det
væsentlige endnu er bevaret. Mellem tårnet og nordfløjen opførtes lidt
senere en tilbygning op imod den nordlige halvdel af østfløjens gård
side, også den ved stil og murbehandling ganske stemmende med de
ældre bygningsdele ; dens tag bestod af tre selvstændige kviste, der gav
bygningen et meget malerisk udseende og virkede oplivende i det hele
gårdinteriør. Mærkeligere er Jacob Ulfeldts tredie tilbygning, det tårn,
der opførtes ved østfløjens sydøstlige hjørne, i to stokværk som den
øvrige bygning og foroven forsynet med tre svajede gavle; det har
den ejendommelighed, at murene er ført noget højere op end i den
tilstødende bygning, og at der i den loftsetage, der derved fremkom
mer, er en række åbne glugger og derunder nogle åbninger, der min
der om de skydeskår, man ellers kan finde i adelsgårdenes mure, men
som den ældre Jacob Ulfeldts oprindelige bygninger ikke var forsynet
med. Endelig opførtes tre små karnaptårne på østfløjens østside, må
ske er de dog snarere fra Ellen Marsvins tid — og sandsynligvis stam
mer endvidere det store karnaptårn på nordfløjens udvendige side fra
denne tid. Også ved ladegården, der lå umiddelbart syd for borggår
den, foretog den yngre Jacob Ulfeldt byggearbejder, idet han opførte
en anselig grundmuret tærskelade med takkede gavle.
Om rummenes fordeling og værelsernes udstyr og bohave på denne
tid er os lidet eller intet bekendt; et og andet af de brogede mængder,
der opregnes i et senere inventar, har muligvis allerede da været til
stede, noget af det gyldenlæder og de flamske gobeliner med jagtsce
ner har måske allerede da smykket væggene, nogle af de løjbænke,
skabe, stole og malerier har måske allerede da været fordelt i stuerne,
og sikkert har det smukke skab, der er prydet med Jacob Ulfeldt og
Birgitte Brockenhuus’ fædrene og mødrene våbner, og som nu findes
i Nationalmuseet, haft sin oprindelige plads på Ulfeldtsholm. Hvad
dette ægtepar har ejet af løsøre, er dog sikkert for størstedelen for
svundet fra gården, da den gik ud af slægtens eje; thi det mærkelige
skete, at Jacob Ulfeldt i 1616 solgte sin fædrene gård og samtidig
købte Egeskov, og opbruddet var grundigt, thi han medførte sine for-
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fædres kister fra Vindinge kirke til Kværndrup, hvor han indrettede
et højst ejendommeligt slægts-mausoleum med en række sandstens
epitafier, der smykkedes med malede våben og forsynedes med navne
og dødsår, medens de gamle ligsten indsattes i en muret forhøjning.
Jacob Ulfeldt havde solgt sin slægts gamle hjem til fru Ellen Mar
svin, og hermed begynder et nyt og betydningfuldt afsnit i gårdens
historie. Fru Ellen var en energisk og virkelysten dame, der udfol
dede stor praktisk dygtighed i bestyrelsen af sine talrige ejendomme.
Samling af gods og rigdomme var den røde tråd i hendes tilværelse,
en lidenskab, for hvis tilfredsstillelse hun intet middel skyede. Om
trent samtidig med, at hun erhvervede Ulfeldtsholm, fik hun et nyt
18*
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og frugtbart middel til forfølgelse af sine formål i det forhold, kon
gen indledede til hendes datter Kirsten Munk; at hun fra første færd
har begunstiget denne forbindelse, er sikkert nok, og hendes imøde
kommenhed påskønnedes også af kongen ved mange lejligheder, når
hun ved køb og mageskifter arbejdede på at forøge og afrunde sine
ejendomme ; men navnlig var det af stor betydning for hende, at hun
fik overdraget det indbringende Dalum len ved Odense, som hun
styrede med stor dygtighed, og hvor hun i reglen opholdt sig; det lå
som et bekvemt midtpunkt for hendes mange fynske godser og nær
ved Ulfeldtsholm, der efterhånden blev hende det kæreste og det for
nemste af dem alle. På Dalum besøgte kongen hende ved hjemkom
sten fra sin uheldige deltagelse i Trediveårskrigen, og det var ved
denne lejlighed, de skandalescener begyndte, som Kirsten Munk op
førte med rhingreven Otto Ludvig, og som førte til opløsning af
hendes forbindelse med kongen. Også for fru Ellens vedkommende
førte denne sag gennem mange og bitre rivninger til brud med kon
gen, der til sidst i 1639 berøvede hende Dalum len; fra nu af boede
hun mest på Ulfeldtsholm, som hun allerede tidligere havde vist me
gen interesse, og hvis gamle navn hun havde ombyttet med det stolte
Ellensborg, et tegn på, at denne gård var hovedsæde og midtpunkt i
hendes besiddelser.
Omkring 1630, netop da forholdet til kongen begyndte at blive van
skeligt, tog fru Ellen fat på de omfattende byggearbejder, der skulle
fuldføre Ulfeldternes værk og gøre gården til et af landets mest an
selige herresæder. Det noget ufuldendte præg, der måtte være over
den tofløjede gård med den åbne vestside, ændredes ganske, da der
opførtes en vestfløj, der ligesom østfløjen blev forbundet med nord
fløjen ved et hjørnetårn. Materialet i denne fløj var ligesom ved går
dens ældre del tegl over en sokkel af kvadersten, og murværket var
også her malet rødbrunt med hvide fuger, men uden den inddeling
i flader mellem forsænkede bånd, der var så karakteristisk for de to
andre fløje. På bygningens gavl anbragte fru Ellen med store jern
bogstaver sit navn og årstallet 1631. Ved et stort, sandsynligvis fir
kantet tårn med spir deltes bygningen i to dele, hvoraf den nordlige
ligesom de to ældre fløje var i to stokværk over en høj hvælvet
kælder. I et af de hvælvede rum i denne del af bygningen er fundet
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spor af rig vægdekoration fra samtiden; ikke blot var hvælvingskap
perne smykket med yppige rankeslyng, der omgav nogle henrivende
figurer f. eks. en falkedreng, men i vinduesfordybningens sider var
malet to portrætter, en herre og en dame, der havde betydelig kunst
nerisk værd. Bygningens sydlige del indtoges af et kirkerum, der
strakte sig gennem kælderen og det underste stokværk, havde høje
spidsbuede vinduer og dækkedes af to fag krydshvælvinger. For denne
kirke har fru Ellen åbenbart haft en ganske særlig interesse; muligvis
er hun på sine ældre dage blevet kirkelig from, og et udslag af et
sådant sindelag kan man se deri, at hun bekostede en dansk udgave
af Luthers oversættelse af Davids Psamler, hvor udgiveren Niels
Michelsen Aalborg i fortalen i smukke ord skildrer det jordiske lig
gendefæs forgængelighed og intethed for den sande kristne; men det
turde måske have mere jordiske grunde, når hun udstyrede sin kirke
med så megen pragt og herlighed. Altertavlen, der er sammensat af
to oprindelig ikke sammenhørende dele, er af ældre dato og stammer
fra en anden kirke, men hele det øvrige inventar hører organisk sam-
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men og er udført på fru Ellens bekostning til denne kirke; det er af
stor interesse og er et af de mest storslåede træskærerarbejder, der
findes her i landet. Et rent pragtstykke er prædikestolen med ind
gangsdør, opgang, rygpaneler og lydhimmel, som alt er dækket af ud
skårne fremstillinger af bibelske scener, evangelister, musicerende
engle og svævende, rent dekorative puttier; også stolestaderne, først
og fremmest herskabsstolene, er rigt smykkede med udskæringer, både
figurer og ornamenter i stil og udførelse ganske svarende til og lige
så mesterligt udført som prædikestolens arbejde. Mesteren for hele
dette værk hed Hans Dreier; han var født i Eckernförde, havde lært
sin kunst i Lübeck og arbejdede i en lang årrække rundt om på for
skellige herregårde her i landet, deraf syv år på Ellensborg. Også det
dåbsfad af sølv og den sølvforgyldte kalk og disk, fru Ellen skænkede
sin kirke, var noget udover det almindelige, prægtigt graveret arbejde,
der synes at være udgået fra guldsmed Hans Posts værksted i Køben
havn. Endelig fuldendtes kirkens udstyr af en ny klokke, der overgik
de to, der stammede fra Ulfeldternes tid, både i størrelse og klan
gens fylde.
Foruden vestfløjen opførte Ellen Marsvin endnu en bygning, hvor
ved gården endelig var lukket på alle fire sider; på sydsiden på begge
sider af det gamle porthus byggede hun en lav fløj på et stokværk,
kælder og vægterloft, og ved porthusets side inde i gården rejstes et
rundt trappetårn med et slankt, spidst spir. Men også i det indre ar
bejdede den foretagsomme frue på at fuldkommengøre sine forgæn
geres værk, som vi endnu ser det i riddersalens nydelige bjælke- og
vægdekoration af ranker og guirlander og det morsomme billede af et
alter med flammende offerild over kaminen. Heller ikke fra fru
Ellens tid kan vi sige noget sikkert om rummenes fordeling og indret
ning eller om stuernes indhold af møbler og kunstgenstande; af
malerier og tapeter har der åbenbart været mængder, som nu er for
svundet, men et stykke kender vi, som med sikkerhed kan siges at
have haft sin plads på gården, det blå silketæppe med alle de bro
derede dyr og Ellen Marsvins navnetræk, som nu findes i National
museet.
Endelig blev heller ikke ladegården forsømt; to prægtige grund
murede stalde føjedes her til Jacob Ulfeldts tærskelade, en kostald
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med 72 båse og en hestestald med plads til 24 heste. Således var byg
ningsarbejderne bragt til afslutning, og med glæde og stolthed kunne
fru Ellen på sine gamle dage betragte sit værk.
På Ellensborg døde Ellen Marsvin i 1649, og gården gik i arv til
hendes eneste barn, den noksom bekendte fru Kirsten Munk, der
dog til stadighed boede på Boller, som efter bruddet med kongen var
blevet hende anvist til opholdssted. Den stilhed, der da i de følgende
år herskede inden for Ellensborgs mure, fik en brat afbrydelse ved
krigen og svenskernes erobring af Fyn; egnen omkring Nyborg blev
særlig hårdt medtaget af ødelæggelser og plyndringer, og gårdens byg
ninger var da ikke heller blevet skånet helt, skønt Karl Gustav på
grund af Ulfeldts forræderi havde fritaget fru Kirstens ejendomme
for brandskat. På Boller døde imidlertid Kirsten Munk i april 1658,
og på skiftet tilfaldt Ellensborg datteren Leonore Christine og hendes
mand Corfitz Ulfeldt, som dog på grund af forholdene først kom til
at overtage gården, da han havde underkastet sig kongens vilje og
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opgivet alle sine krav og påståede rettigheder. Ellensborg, der anvistes
ægteparret til opholdssted, som de ikke måtte forlade, og hvorhen de
kom i begyndelsen af 1662, blev for Ulfeldt et forvisningssted, som
han kun ønskede at komme bort fra, og da det under påskud af en
baderejse var lykkedes ham at slippe bort til udlandet, hvorfra han
ikke mere vendte tilbage, fulgte snart efter processen og konfiskatio
nen af alle hans ejendomme. I slutningen af 1662 overdroges besty
relsen af Ellensborg med tilhørende bøndergods til amtsskriveren i
Nyborg Claus Rasch, og tre år senere til den holstenske adelsmand
Wulf von Buchwald, der for de tjenester, han havde ydet under
krigen, midlertidig fik indtægten af denne gård og forskellige andre.
Han synes at have arbejdet ihærdigt for at bringe den ødelagte gård
på fode, men opgaven var så temmelig uløselig, og den lettedes ikke ved,
at ladegården for største delen lagdes øde ved en ulykkelig ildsvåde.
Som for at udslette ethvert spor af den forhadte sidste ejer befalede
kongen, at gården skulle kaldes Nygaard, men denne forandring
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trængte aldrig igennem, og et nyt navn fik den først, da en ny slægt
tog den minderige borg i besiddelse.
Eiler Holck var en af de få af Danmarks gamle adel, der attråede
at optages i Christian V’s nyskabte lensadel. Han havde været Frede
rik IIFs betroede mand, havde vundet ry i svenskekrigen og blev
efter fredsslutningen kommandant på Kronborg, en vigtig og betyd
ningsfuld stilling, som han beholdt trods den ustyrlige voldsomhed,
der var et fremtrædende karaktertræk hos ham, og som bragte ham
i mange vanskelige situationer. I 1671 ophøjedes han i friherrestan
den, og Ellensborg oprettedes 1672 til friherreskabet Holckenhavn
for ham og hans slægt. Gården med dens bøndergods, ialt ca. 850
tdr. htk., blev ham tilskødet af kongen, imod at han til det kongelige
rytterregiment skulle udlægge ca. 300 tdr. htk. andet fynsk gods ; for
skellen skænkede kongen ham, men da det gods, han skulle overlade
kongen, skulle være i god stand, medens Holckenhavn, som hoved
gården nu også fremtidig kaldtes, var frygtelig medtaget af krigens
ødelæggelser, var denne gave ikke så overvættes betydelig, selv om
den hele ordning nok kan siges at vidne om, at Eiler Holck nød kon
gens gunst, særlig når det betænkes, at baroniets hele jordegods var
betydelig mindre end de 1000 tdr. htk., der i de friherrelige privilegier
var fastsat som minimum. Godset havde i det hele en god samlet be
liggenhed, idet det væsentlig lå i selve Vindinge sogn og i nabosognet
Frørup; af Vindinge sogns 69 gårde, 9 huse og 22 jordløse huse hørte
de 38 gårde og henholdsvis 8 og 19 huse til baroniet, og disse ejen
domme var navnlig beliggende i Kogsbølle, Rosilde og Sulkendrup
byer, nemlig de 19 af Kogsbølles 20 gårde, møllen og samtlige huse,
de 7 af Rosildes 10 gårde og begge byens jordløse huse og de 7 af
Sulkendrups 9 gårde, møllen og samtlige huse; i Vindinge by der
imod besad baroniet kun to af de 21 gårde og ingen huse, og i Lamdrup kun 1 af byens 7 gårde. Af nabosognenes jord hørte en bety
delig del af Frørup sogn til Holckenhavn, nemlig 30 af dets 92 gårde,
2 af dets 11 huse med jord og 3 af 15 jordløse huse, i Kullerup og
Refs Vindinge sogne derimod kun ialt 9 gårde og 4 huse, og i Avnslev og Nyborg landsogn slet intet. Hovedgårdens hartkorn var efter
den gamle ansættelse 80 tdr. 2 skpr., og efter den nye 76 tdr. 5 skpr.
3 fdk. 2 alb. ager og eng og 7 tdr. 2 skpr. skovskyld. Af dette jord281

SVENDBORG AMT

Spisestuen (fot. Niels Elswing).

tilliggende-var 340 tdr. Id. under plov og dyrkedes i 3 marker, hvoraf
en hvilede hvert tredie år, og syv små løkker.
Kort efter at Eiler Holck havde taget sit baroni i besiddelse, blev
han ramt af den sorg, at hans hustru Lisbeth Høg døde, et tab, han
følte smerteligt, og som fremkaldte klager, hvori der igennem al
tidens bombast klinger umiskendeligt ægte toner. Der er i sørgedig
tenes højstemte lovprisninger sikkert også en ikke liden kærne af
sandhed; fru Lisbeths ikke smukke, men fine og sarte træk, som
Abraham Wuchters har fremstillet hende på sit ypperligt karakteri
serende portræt, der smykker ligprædikenen, vidner om mange gode
karaktertræk. Fra samme mesters hånd findes også et gruppebillede
af hele familien, malet med virtuosmæssig flothed, men tillige med en
kraftig karakteristik af husherrens myndige væsen, medens det mar
tialske er lidt mindre anmassende i et særskilt portræt af ham, der
synes at skyldes Karel von Manders pensel. Eiler Holck var iøvrigt
ikke uden åndelige interesser; han samlede bøger, navnlig historiske
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og geografiske, og har åbenbart i sine senere år søgt at sprede sine
bekymringer ved læsning. Han havde foruden de huslige sorger også
økonomiske, og allerede i hans tid begyndte den kamp med en stadig
voksende gæld, som siden i hundrede år blev baroniets værste plage.
Sønnen Frederik Christian Holck, der overtog baroniet ved fade
rens død 1696, døde allerede 1708. I hans tid forøgedes gælden be
tydeligt, blandt andet derved, at hans anden hustrus penge blev ind
sat i baroniet, der således efter hans tidlige død måtte udrede enke
apanage foruden at betale hans fire sønners underhold og opdragelse.
Den ældste af disse, Eiler Holck, havde da også hele sit liv kun liden
glæde af sit friherreskab, under stadigt tryk af de store krav, der
stilledes til ham, og kårene forbedredes ikke, da også hans egen fa
milie blev talrig. I sine manddomsår opholdt han sig iøvrigt næppe
meget på Holckenhavn, da han var stiftamtmand over Århus stift,
hvor han døde allerede 1740, ligesom sin fader i en tidlig alder; i det
portræt, hvor tidens modemaler I. S. Wahl har fremstillet ham i den
vanlige pompøse og stadselige positur, er der vel ikke megen karak
teristik, men gennem glansen ser vi dog, at denne smukke mand har
været en svag karakter, der ikke havde styrke til at stride sig gennem
vanskelige situationer. Fortvivlet var da også stillingen for enken, da
hun sad tilbage med to umyndige sønner, så fortvivlet, at formynde
ren, den afdødes yngre broder Iver Holck, der var stiftamtmand i
Ålborg, truede med at lade sine myndlinge gå fra arv og gæld.
Af disse sønner var Christian Frederik Holck den ældste og arving
til baroniet; men han døde allerede 1760 i en alder af 31 år og efter
fulgtes, da han var barnløs, af broderen Erik Holck, der bragte nogen
orden i gældsforholdene og i det hele med iver syntes at have taget
sig af baroniets bestyrelse. Da den ophævelse af fællesskabet, som i
disse år på regeringens tilskyndelse påbegyndtes forskellige steder,
var vanskelig at gennemføre, fordi herregårdenes bondejorder ofte lå
spredt vidt omkring og inde mellem hinanden, foretog han en del
mageskifter med Glorup og Juulskov, der i det hele var til gavn for
baroniet. Men landbrugets usle kår og den ødelæggende kvægpest
drog snævre grænser for baron Eriks virken, og også han døde i en
ret tidlig alder allerede 1777; da heller ikke han efterlod sig sønner,
gik baroniet over til farbroderen, den tidligere formynder, Iver Holck,
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der dog døde 1781 i Ålborg og efterfulgtes af sin afdøde yngre bro
ders sønnesøn Mogens Frederik Anton Iver Holck, der foreløbig kun
var et barn. Den tid, da han voksede til og overtog sin besiddelse, var
landboreformernes bevægede periode, og det arbejde på fællesskabets
ophævelse, udskiftning og udflytning af gårdene, som tidligere var
begyndt, blev fortsat; men alle disse forbedringer krævede mange
penge, og selv om indtægterne ved århundredets udgang var i meget
stærk stigning, var gælden dog vokset så betydeligt, da baron Mogens
døde 1801, også han i en meget ung alder, at hans broder og efter
følger, Frederik Conrad Holck, bittert beklagede sig over vanskelig
hederne. Der blev dog truffet en rimelig ordning af gælden, så de
store arbejder kunne gennemføres; gårde og huse udflyttedes og op
byggedes ; moser udgravedes, og skove indhegnedes, og selve hoved
gården, der længe havde været yderst forfalden, fik nogle højst for
nødne reparationer. Man havde allerede i slutningen af 18. århun
drede været nødt til at slå ind på den triste udvej at nedrive dele af
bygningerne, fordi det var umuligt at holde det hele vedlige; således
var småkvistene på de to ældste fløje forsvundne, og spirene på trap
petårnene ved nord- og vestfløjen og det lille tårn ved porten ned
taget. Senere nedrev man selve trappetårnene som nu ansås for over
flødige, da man i almindelighed alligevel havde trapperne inde i
husene; nu forsvandt også de fleste af de svungne gavle og to af de
tre små karnaptårne på østfløjen, og endelig blev i 1827 spiret på det
store klokketårn nedtaget. Det gamle slots fordum så strålende ydre
var nu stærkt reduceret; mange af rummene benyttedes til økono
mien og jordens drift, andre stod øde og tomme, og kun en ringe del
af gårdens mange stuer var beboelige.
Landets økonomiske ødelæggelse efter krigen og statsbankerotten
forsinkede vel den udvikling, som skulle være frugten af de store
landboreformer; men godsets hele tilstand var dog bedre, end den
havde været i 100 år, da baron Frederik døde 1830 og efterlod baro
niet til sin søn Conrad Frederik Erik Holck. I dennes næsten halv
hundredårige besiddelsestid falder den store økonomiske fremgangs
periode ; gælden blev afbetalt, hovedbygningen istandsat, og området
udvidedes i 1841 med gården Frederikshøj, der forøgede baroniet
med 32 tdr. htk. Dyrkningsmåderne forbedredes ved de nyeste tekni-
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ske fremskridt i landbruget, og endelig begyndte bortsalg af fæste
godset, som blev fortsat stadig siden, også da sønnen Christian Eiler
Holck i 1877 havde overtaget besiddelsen. Baroniets substans var ca.
1920 412 tdr. htk., ca. 1.650 tdr. Id., hvoraf 550 var skov, foruden 1
million kr. i fideikommiskapital.
Kammerherre, lensbaron Chr. Holck begyndte i 1904 på at lade
hovedbygningen underkaste en gennemgribende restaurering; Hol
ckenhavn gennemgik i løbet af en årrække en fornyelsesproces, hvoraf
den fremgik i ny og genskabt skønhed. Ikke i alle enkeltheder vendte
man tilbage til det oprindelige; men således som gården kom til at
stå i sit renæssanceskrud med det knejsende kobberspir og den male
riske røde farve, som atter afløste det gule, der i en årrække dækkede
de gamle mure, blev den påny et ædelt mindesmærke fra hine tider,
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da rigdom og skønhedsglæde var forenet hos landets førende stand.
Foruden den rummelige beboelse, der benyttedes af besidderen, blev
der i portfløjen og en del af riddersalsfløjen indrettet bolig for suc
cessor med familie. I 1912 nedbrændte avlsgården; den nye avlsgård
blev da opført i nogen afstand fra hovedbygningen og af de gamle
materialer, mens tomten blev lagt til slotsparken.
Kammerherren døde i 1919, og baroniet gik i arv til sønnen lens
baron Mogens Conrad Christian Holck (født 1885), der efter endt aka
demisk uddannelse havde været ejer af Hesbjerg i Odense amt 1913 17; i 1910 havde han ægtet kammerherre, hofjægermester P. C.
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Howden-Rønnenkamps datter Jessy, der efter sin faders død 1930 blev
ejer af Næsbyholm og Bavelse godser, i hvilken anledning ægteparret
fik kgl. bevilling til for fremtiden at føre navnet Holden-Rønnen
kamp Holck. I henhold til lensloven overgik baroniet til fri ejendom
for besidderen. Det bestod da af hovedgården Holckenhavn med Conradslund og Dyrehaven samt af gårdene Frederikshøj og Kogsbøllegaard, ialt ca. 310 tdr. htk. og 7 tdr. skovskyld; jordtilliggendet var
1.100 tdr. Id., skovarealet 550 tdr. Id.; hertil kom en fideikommiskapital på over 1 % million kr. Ved lensafløsningen blev der stillet jord
til rådighed for staten fra Frederikshøj m. m., og nærved 1 million kr.
blev betalt i afgift til staten, medens der blev hensat hen ved 1,2 mil
lion kr. til successorerne. 1922 blev resten af Frederikshøj solgt, 1924
også Kogsbøllegaard. Holckenhavns tilliggende er nu 680 tdr. Id. ager
og eng, 588 tdr. Id. skov, foruden 364 tdr. Id. bøndergods m. m., efter
at der 1958 afgaves ca. 100 tdr. Id. til Statens Jordlovsudvalg. Par
kens areal blev i 1920-21 forøget ved, at den tidligere køkkenhave
mellem landevejen og graven blev nedlagt som sådan; ved lande
vejens udvidelse og omlægning for en årrække siden blev yderligere
et mindre areal indlagt under parken, der nu udgør ca. 30 tdr. Id. I
1938 - 39 lod lensbaron Mogens Holck riddersalen restaurere under
Nationalmuseets tilsyn; loftsbjælkernes dekoration fra Ellen Mar
svins tid var meget velbevaret og blev kun hist og her opfrisket efter
afstøvning; vægdekorationerne havde tiden taget mere på; men de
var dog så velbevarede, at de flere steder kun behøvede at blive op
frisket, medens der iøvrigt blev indføjet nyt efter det gamle, hvor det
oprindelige helt var gået tabt. Maleren Hans Hempel udførte disse
meget krævende arbejder.
Holckenhavn rummer mange smukke skatte: Abraham Wuchters
maleri af Eiler Holck med familie og hans første hustru; portræt
terne af Eiler Holck og en ubekendt dame, formodentlig Lisbeth
Høg, der begge synes at være malet af Karel van Mander; Balthasar
Denners portræt af Ulrik Christian Gyldenløve; Balthasar Denners
portræt af en ubekendt; J. S. Wahls portræt af stiftsbefalingsmand,
baron Eiler Holck; et sølvdåbsfad og den sølvforgyldte alterkalk og
disk fra Ellen Marsvins tid — for at nævne nogle af dem; hertil
kommer et nyere bibliotek på 2 - 3.000 bind.
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1. maj 1961 solgte lensbaron Mogens Holck godset til sin søn, hof
jægermester Mogens Preben Christian Eiler Howden-Rønnenkamp
baron Holck.
WILLIAM NORVIN

EJERE
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Ravnholt set fra syd (fot. Niels Elswing).

Hovedbygningen set fra syd ca. 1940 (fot. N. Albretsen).

Ravnholt
Herrested sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Om Ravnholts første oprindelse vides intet. 1382 ejedes den af en
Johan Madsen, men omkring år 1400 kom den med Jakob Ottesen
til den gamle, nu her i landet uddøde slægt Bild, i hvis uafbrudte
besiddelse den blev i over 200 år. Midt i 1500-tallet ejedes den således
af den fra Den nordiske Syvårskrig kendte lensmand i Trondhjem,
senere admiral Evert Bild. Han opholdt sig næppe synderligt meget
på gården, men efter hans død i 1567 overtog hans enke, den stands
stolte, men dygtige og virksomme Vibeke Podebusk styrelsen med sikker
hånd. Hun købte 1579 Aggersborg i Jylland og den lille herregård
Lindholm ved Herrested, kun en fjerdingvej fra Ravnholt. Ved om
fattende byttehandler samlede hun gods om disse tre hovedgårde til
sine tre sønner, for Ravnholts og Lindholms vedkommende i Herre
sted, Ellested og Kragelund. På sine gamle dage fik hun kgl. stad19 DSH 7
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Hovedbygningen set fra det franske haveanlæg (fol. Niels Elswing).

fæstelse på dette gods og sikrede det yderligere for sig og sine børn
ved i 1583 at forfølge det »til Laas«. Tre år forinden havde hun ved
mageskifte med kronen lagt Herrested birk til Ravnholt, hvorved det
tes ejer fik den fulde birkeret over sine bønder, husmænd og. karle.
Sit navn har hun bevaret for eftertiden som hovedforfatterinde til
forskellige slægtebøger samt af den af Suhm udgivne »Antegnelser
om danske Sager fra 1464 til 1573«, der indeholder vigtige oplysnin
ger om adelens historie i dette tidsrum. Hun døde 1596 på Aggersborggaard, men både hun og hendes mand er begravet i Herrested
kirke, muligvis i en muret begravelse under koret.
Fru Vibeke Putbus har således æren af at have hævet Ravnholt fra
at være et beskedent adelssæde til at blive hovedgård i et anseligt
gods. Hendes ældste søn Niels Bild arvede størsteparten af det og
udkøbte efterhånden sine søskende, således at han blev eneejer. Han
var lensmand, men trak sig i 1597 ud af statstjenesten for helt at
hellige sig sit gods. Han lod en del jord »indgrave« under hovedgår
den og »indstenede« dens løkker og enemærker samt fortsatte sin
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moders skov- og godssamling. Bl. a. mageskiftede han sig et par gårde
til i Måre fra Christian IV. Ved broderens tidlige død i 1602 erhver
vede han sig Lindholm, som han vistnok reducerede til en bondegård,
og lagde ind under Ravnholt. I Niels Biids tid nåede Ravnholt gods
sine endelige grænser, i store træk mod syd og øst til Villumstrup A,
mod vest til Ryslinge og mod nord til nabogården Hellerup. Endda
nævnes spredte gårde og huse længere nord- og østerpå som hørende
under Ravnholt. Det var altså blevet en betydelig ejendom, vel af
rundet om hovedgården, og Niels Bild kaldte sig som den første af
dens ejere herre til Ravnholt. Tilbage var at forandre den gamle
bindingsværkshovedbygning til et stenhus. Arbejdet herpå var i gang
i 1592. Det opførtes på det samme sted, hvor det gamle hus havde
ligget. Han begyndte med østfløjen (bryggersfløjen, nuværende køk
kenfløj), da nordfløjen (fruerstuehuset, nuværende midterfløj) er
muret ind på denne og har gamle, hvælvede kældre, hvad der ikke
er under køkkenfløjen. Bygningsstilen blev naturligvis renæssance, og
i borggården opad fruerstuehuset byggedes et trappetårn, som i sin
første skikkelse skal have været prydet med et højt spir. Fra øverste
etage førte to løngange ned til kælderen, og skydehuller foroven og
forneden viser, at bygningen var indrettet til forsvar. Stenene til det
nye hus fik man fra et teglværk ude i den nuværende dyrehave, hvor
man har fundet mursten med bogstaverne N. B. (Niels Bild). Niels
Bild blev gift 1582 i Odense med Margrethe Urne, født 1547. Hun
døde 1620, og to år efter fulgte Niels Bild hende i graven. Begge er
begravede i Herrested kirke, hvor der i koret af dem selv i 1594 er
rejst et smukt epitafium med deres våben.
Niels Bild var slægtens sidste mand på Ravnholt. Hans tre døtre
solgte gård og gods til den lærde Holger Rosenkrantz, der dog atter
solgte den otte år efter til den markante krigerskikkelse, feltmarskal
Henrik Holck. Han var først i Christian IV’s tjeneste og gjorde sig
derefter kendt over hele Europa som en af Wallensteins dygtigste
hærførere, der til belønning hævedes op i tysk rigsgrevelig stand. Han
døde imidlertid af pest i Sachsen 1633. Hans lig førtes til Ravnholt
og bisattes i Herrested kirke, i hvis krypt hans pragtfulde marmor
sarkofag endnu står. Hans enke, Hilleborg Krafse, fik birkeretten
udvidet til at omfatte hele godset, som derefter kom til at danne et
19*
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selvstændigt birk, Ravnholt birk. Tillige fik hun 1634 jus patronatus
til Herrested kirke. I 1641 giftede hun sig 2. gang med kongens mund
skænk Frantz Pogwisch. Han var en ret ubetydelig mand, som ikke
formåede at føre Ravnholt gennem de mange vanskelige år, som
fulgte på Christian IV’s krige. Stykke for stykke måtte han sælge eller
pantsætte dele af jordegodset, og 1657 stilledes selve Ravnholt til salg.
Køberen var den stenrige Christen Skeel, der ved arv var ejer af ikke
mindre end 10 herregårde og desuden ved køb erhvervede sig 4 andre.
Han døde 1688, og hans ældste datter Elisabeth Sophie Skeel, gift
med gesandt og overceremonimester Frederik Gersdorff, arvede
Ravnholt. Hovedgården var da efter Christian V’s matrikel på 55 tdr.
htk. ager og eng og 8J^ tdr. skovskyld. Under plov lå 205 tdr. Id.
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Desuden var der græsning til 18 kreaturer, og der høstedes årligt 187
læs hø. De boede imidlertid på deres anden gård, Tølløse, og her
døde hun 1690 og han året efter. Deres ældste datter, Charlotte
Amalie Gersdorff, arvede Ravnholt.
I den lange tid, hvor hovedbygningen havde stået ubeboet, var den
blevet slemt medtaget. Ved et bygningssyn 1696 skrives, at fruerstue
huset (nordfløjen) var ganske brøstfældigt. Det meste af dets øverste
del, tag og loft, måtte helt ombygges. I etagerne var gulve og lofter
ødelagte af regn, der var sivet ned igennem tag eller vinduer. I
østre gavl var murene revnede og måtte afstives med jernankre. Lige
ledes var trappetårnet og bryggerhuset (østfløjen) meget forfaldne.
En omfattende restaurering var nødvendig. Avlsgården trængte også
til reparation. Den var af bindingsværk undtagen tærskeladen, der
var grundmuret. I det »nordre porthus« (nuværende forvalterlænge)
var skriverstue, hollænderi og ladefogdens kammer. Porten lukkedes
med en portlåge; i ladegården var der stenbro. Den adskiltes fra
urtehaven ved et gærde, og nord for hovedbygningen lå æblehaven,
langs hvis nordre gærde der var anlagt en lang allé.
Kun 16 år gammel blev Charlotte Amalie Gersdorff i 1701 gift med
den 19 år ældre gehejmeråd Christian Sehestedt til Nislevgaard, der
var gesandt og siden under næsten hele Den store nordiske Krig
oversekretær i Tyske Kancelli og udenrigsminister. I 1707 blev han
en overgang afskediget af statstjenesten, og de besluttede sig til at
tage ophold på Ravnholt. Følgelig fik håndværkerne travlt. Maleren
skulle male lofter, vægge og døre i lyse farver, men loftsbjælkerne i
stuerne dybrøde og listerne på gangene stærkt grønne. Ude i haven
flyttedes en del statuer, og det blå gærde om hovedbygningen istand
sattes. Ravnholt begyndte dermed en ny periode. Gehejmeråd Sehestedts var et elegant par, som forstod at præge stedet. Den franske
diplomat Camilly skriver om hende i 1728, at hun var en begavet
kvinde med fint væsen, i høj grad i stand til at føre et smukt hus.
Om Christian Sehestedt skriver han, at gehejmeråden var en fædre
landssindet mand, absolut hæderlig, men ikke af noget stort format.
Han var samvittighedsfuld og vistnok yderst pertentlig, hvad hans
efterladte koncepter i Ravnholt arkiv vidner om, f. eks. også af ham
selv skrevne instruktioner for ridefoged, forvalter og kammertjener.
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Begge var meget religiøse og levede et regelmæssigt og eksemplarisk
liv. På mange måder viste de deres velmenende sindelag overfor god
sets bønder. I Herrested lod de bygge et hospital, og op til den søndre
gavl af Ravnholts østfløj opførte de et kapel, som fik navnet Christi
Kapel. Ligeledes opsatte Sehestedt det nuværende ur på Ravnholt, til
hvis kvarter- og fuldslag han selv digtede religiøse »réflexions«.
De havde ingen børn, og efter at de i 1731 havde indhentet kgl.
tilladelse til frit at disponere over deres godser, testamenterede de
1734 Ravnholt og Nislevgaard til hendes søster- og plejedatter, kom
tesse Sophie Hedvig Frijs, datter af general, greve Chr. Frijs til Frij
senborg. Gehejmeråden døde 1740, og på eget initiativ søgte og fik
gehejmerådinden i 1752 tilladelse til af de to godser at oprette et
stamhus til fordel for komtesse Sophie Hedvig og hendes børn i ægte
skab med generalløjtnant Ove Juul. Fem år efter døde gehejmeråd
inden. Både hun og gehejmeråden er bisat i et af dem selv bygget
kapel til Otterup kirke ved Nislevgaard. På Ravnholt findes endnu en
del indbo fra gehejmerådindens tid, f. eks. nogle skabe med hendes
og mandens indlagte våbner, en del ostindisk porcelæn, også med
deres våbner, samt adskillige familieportrætter. Af dem selv findes
to legemsstore billeder i spisestuen og af ham et mindre brystbillede.
En ny slægt tog Ravnholt i besiddelse. Generalinde Juul var født
1717, generalen 1700 på sin slægts gamle gård Willestrup syd for Ål
borg. Som ung, uformuende ritmester måtte han i 1726 se sit barn
domshjem stillet til auktion med alt indbo. I årene om 1740 var
det økonomiske opsving begyndt over hele Europa, og de voksende
kornpriser kom også Ravnholt til gode. I Pontoppidans Danske Atlas
fortælles, at Ravnholt var en af landets bedste og herligste gårde
både på bygning og ejendom. Fra gården gik man lige ud i haven,
som var prægtig med de skønneste alleer, buegange, lysthuse og des
lige prydelser.
General Juul havde 12 børn, hvoraf to døtre gjorde så store partier
som admiral Kaas til Fraugdegaard og statsminister, gehejmeråd
Schack-Rathlou, der har testamenteret Ravnholt hele sit righoldige
bibliotek med mange kostbare værker fra 1600- og 1700-tallet samt
sit store, historisk værdifulde arkiv. I henhold til stamhusets sukcessionsbestemmelser tiltrådtes besiddelsen af hans ældste søn Christian
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Dagligstue, i baggrunden tårnværelse med udgang til haven (fot. Niels Elswing).

Juul, der i taknemmelighed mod testatorerne tog navnet Sehestedt
Juul, et navn, som kun føres af ældste søn og døtre fra Ravnholt.
I 1768 udnævntes han, kun 27 år gammel til gesandt i Dresden, senere
i Spanien og Haag, men trådte 1784 ud af statstjenesten, vistnok fordi
han var utilfreds med det nye styre og i særdeleshed med landbore
formerne. Afløsningen af hoveriet på Ravnholt, udskiftningen og går
denes udflytning bragte ham også i et mindre godt forhold til god
sets bønder. I disse år, hvor gode tider og overgangen til mere ydende
kobbelbrug gav store indtægter, førte han og hustru, f. Scheel fra
Gammel Estrup, et elegant og repræsentativt hus på Fyn og i Køben
havn. Ravnholt blev for lille, og sikkert er det ham, som fra den
nordre ende af køkkenfløjen mod øst ud i haven lod opføre en lavere
tilbygning, den såkaldte jagtherrefløj, med gæsteværelser. På Ravn
holt hænger begges portrætter, malet af Jens Juel.
Deres sønnesøn, kammerherre, ritmester Christian Sehestedt Juul,
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var ved sin overtagelse af stamhuset 1815 kun 9 år gammel. Dets
administration betroedes derfor en formynder, som også bragte det
frelst gennem den lange penge- og landbrugskrise. I 1833 overtog
han imidlertid selv ledelsen. Pengevanskelighederne var nu overstået,
og i 1836 fik han råd til at købe Hellerup. To år efter solgte han en
del bøndergods om Nislevgaard, og tillige benyttede han loven af 9.
marts 1838 til at skille sig af med en del fjernere liggende strøgods,
hvorved han fik ret til at inddrage en del bondejord under hovedgår
dene. For de penge, han fik ind ved salget af gårdene om Nislev
gaard, dannede han den første fideikommiskapital, og ved kgl. bevil
ling af 1838 lagde han Hellerup ind under stamhuset. Samme år fik
han oprettet Fynske Brandforsikring for Løsøre (Ravnholtkassen).
Kammerherren var en dygtig godsejer og administrator, hvis indfly
delse rakte langt. Også som herremand var han elsket af sine under
givne og bønder. Betegnende for ham er den ytring: »Man skal give
sine Folk god Mad og en venlig Behandling — jeg har altid gode
Folk«. Han var nok konservativ, men alligevel frisindet over for
mennesker. Sit nationale standpunkt understregede han ved at vælge
til valgsprog: »Alt for Fædrelandet«. Ved hans død rejste hans fæ
stere ham af egen drift en smuk mindestøtte i Ravnholt have. Han
var gift fire gange, men døde i 1861, kun 55 år gammel. Ved hans
bisættelse i Herrested kirke mødte der ikke mindre end 20 firspand
fra Fyns herregårde. I 1846 opførte han hovedbygningens vestfløj.
Den er så bred, at et køretøj med firspand kunne holde inde i dens
portgennemkørsel.
Igen var der kun én mandlig arving, nemlig sønnen af 1. ægteskab,
kammerherre Ove Sehestedt Juul, født 1830 og gift med baronesse
Emilie Holsten fra Langesø. Det nye herskab var et livligt, repræsen
tativt og elegant par, beundret i deres kreds og charmerende i sel
skabslivet. En ny kultur rykkede ind, og som følge af deres fælles
interesse for kunst fyldtes stuerne med smukke møbler, f. eks. et ind
lagt skab, som har tilhørt dronning Caroline Mathilde på Hørsholm
Slot. Heller aldrig har jagthornene gjaldet festligere gennem Ravnholts skove end ved deres store jagter, der gerne fortsattes i 3 - 4 dage
i træk og altid endte med et strålende bal. I 1856 bestod tyendestaben
på hovedbygningen af 19 personer. Den halvårlige løn varierede meL
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Den røde stue med familieportrætter (fot. Niels Elswing).

lem 50 rdl. til en af jomfruerne og til førstekusken, og hønsepigens
14 rdl. Kammerherren havde som dreng gået i Frederiksborg lærde
skole og her fattet kærlighed til slottet. Med dette som mønster lod
han arkitekt H. A. W. Haugsted restaurere Ravnholt i årene 1864 71, men rigtignok uden større pietet for den gamle arkitektur og i
mærtcelig modsætning til den sikre smag, som kom til at præge dets
indre. Den lave, firkantede tilbygning til nordfløjen blev revet ned.
Ligeså de takkede gavle, og disse erstattedes med den nuværende,
renæssanceagtige udsmykning, men i stedet for sandsten anvendtes ce
ment, endnu før man havde lært dettes ringe holdbarhed at kende.
Ud for nordfløjen på havesiden byggedes det nuværende tårn med en
cementportal og over den kammerherrens og kammerherreindens
våbner. Kapellet forlængedes med et vinduesfag, således at det kom
til at springe lidt ind i gården. Forbindelsen mellem køkkenfløj og
jagtherrefløj afbrødes, og sidstnævnte indrettedes til sit nuværende
brug, nemlig til vaskehus. Samtidig udvidedes haven mod syd med ca.
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5 tdr. Id., og vejen Herrested-Ryslinge, der hidtil var gået gennem
avlsgården, lagdes nord om denne. Ved indkørselen opsattes gehejmeråd Sehestedts smukke jernport, der i hans tid havde stået henne ved
hovedbygningen. Indvendig restaureredes hele hovedbygningen. Stuer
og gange lagdes om, og både den nuværende pompøse spisestue med
de høje egetræspaneler og den store, lyse sal, holdt i blåt, hvidt og
guld, hører til vore smukkeste herregårdsinteriører. Tillige restaure
redes avlsgården.
Kort efter sin overtagelse af stamhuset påbegyndte kammerherren
det frivillige bortsalg af fæstegods. Iflg. loven af 19. februar 1861
erhvervede han sig nemlig ret til at inddrage så megen jord under
hovedgårdene, som svarede til Va af den bortsolgte fæstejord. Derved
forøgedes Ravnholts, forpagtergårdenes og skovenes arealer betyde
ligt, hvoraf førstnævnte til 611 tdr. Id. Samtidigt ofredes betydeligt
på at øge og forbedre vildtbestanden, og hele arealet om Ravnholt og
Hellerup med tilliggende hovedskove omgaves med vildthegn. I dyre
haven udsattes i 1863 en vildorne og 5 vildsøer, som sidenhen for
merede sig til en anselig bestand, dengang det eneste sted i Danmark,
hvor der fandtes vildsvin. Vildsvinene er bortskudt i 1949. Tillige
købte han i 1869 slægtens gamle gård Willestrup ved Rold skov.
Kammerherren var en virksom mand, der i en årrække havde sæde
både i landstinget og amtsrådet foruden i et stort antal bestyrelser.
Tillige var han en passioneret heste- og sejlsportsmand. Kammer
herreinden var elsket af alle i sognet for sin rundhåndede godgøren
hed. Til hendes minde satte fynske kvinder en mindesten i Ravnholt
have. Hun døde i januar 1882, kun 47 år gammel. Kammerherren
rejste samme år for sin søns helbreds skyld til Madeira, og her døde
han om efteråret. Begge er bisat i en begravelse, indbygget i den
bakke, på hvilken. Herrested kirke ligger. Maleren, professor Otto
Bache var i deres tid en ven af huset og en hyppig gæst. Han har
malet portrætter af hele familien foruden adskillige dyrebilleder og
en skitse til det store billede på Frijsenborg, forestillende hvil under
parforcejagten, som alle findes på Ravnholt.
For fjerde gang hang arvefølgen til stamhuset i en spinkel tråd,
idet sønnen, kammerherre Christian Sehestedt Juul, født 1867, som
ung var svagelig af konstitution. 21 år gammel overtog han ledelse
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Salen med Otto Baches skitse til jagtbilledet på Frijsenborg (fot. Niels Elswing).

og ansvar, hvad selvsagt kom til at præge hans udvikling. Han var
myndig og selvsikker, undertiden indtil stejlhed, men rank og ridder
lig i al sin færd, varmhjertet og fin, en ædel personlighed. Mest af alt
var han præget af et usvigeligt dansk hjertelag, bl. a. var han en af
hovedmændene i den store forsvarsindsamling 1912 -13.1 harme over
lensloven af 1919 lod han den prøve for højesteret. Han tabte ganske
vist sagen, men følte det dog som en tilfredshed, at retten erklærede
loven for »byrdefuld tvang«. I 1923 gik Ravnholt, med gods ialt
4.000 tdr. Id., derefter over til fri ejendom. 11917 lod han bygge herre
gårdsmejeriet Ravnholt. Tillige opførtes en ny ladebygning og en ny
kostald, den første efter brand i 1914.
I 1889 holdt kammerherren bryllup med Elise Valentiner, født
1867. Som i kammerherrens forældres tid blev Ravnholt også nu et
selskabeligt centrum på Fyn og ikke mindst i jagttiden. Thi som sine
forfædre var Sehestedt Juul en passioneret jæger. Efterhånden gjorde
imidlertid de store stigende skatter sig gældende. Der måtte ind
skrænkninger til på alle områder. Bl.a. forsvandt ridehestene, og i

299

SVENDBORG AMT

1920 kørtes der for sidste gang på jagt med firspand. Op i trediverne
kom tillige den strenge landbrugskrise og trykkede yderligere økono
mien ned og det så hårdt, at livet på alle herregårde — også på
Ravnholt — måtte kvittere størstedelen af sin gamle smukke, repræ
sentative og kulturbærende karakter.
Ved kammerherre Sehestedt Juuls død i 1941 var det, som noget
af det smukkeste og ædleste i den gamle tid gik bort. Han blev bisat
i et af ham selv bygget gravkammer ved siden af forældrenes. Det
tidligere stamhus overtoges derefter af hans ældste søn, hofjægerme
ster Ove Sehestedt Juul, født 1892, i over 25 år forpagter af Lykkes
holm. Han blev i 1917 gift med Dagmar (Jing) Marie Louise du Pies
sis de Richelieu, datter af kammerherre, siamesisk viceadmiral A. du
Piessis de Richelieu. Efter deres skilsmisse i 1938 blev han i 1942 gift
med Rigmor Willer Andersen, datter af afdøde direktør A. Andersen,
København. Efter hofjægermester Sehestedt Juuls død 1948 ejes Ravn
holt gods af hans ældste søn stamhusbesidder, hofjægermester Chri
stian Ove Sehestedt Juul. 1944 blev han gift med Lisbet Neckelmann,
datter af direktør, konsul Kaj Neckelmann. Ravnholts tilliggende er
5.105 tdr. Id., hvoraf hovedgårdens areal udgør 824 tdr. Id. ager og
skovarealet 2.367 tdr. Id.
TH. THAULOW

EJERE

1382 Johan Madsen
ca. 1400 Jakob Ottesen Bild
1580 Niels Bild
1622
1630
1641
1657
1691
1701

Holger Rosenkrantz
Henrik Holck
Frantz Pogwisch
Christen Skeel
Fr. Gersdorff
Chr. Sehestedt

1757
1777
1815
1861

Sophie Hedvig Frijs (Juul)
Chr. Sehestedt Juul
Chr. Sehestedt Juul
Ove Sehestedt Juul

1948 Chr. O. Sehestedt Juul

BYGNINGER

Bindingsværkshus
1592 Øst- og nordfløjen opført i to
og tre stokværk

1707 Istandsættelse
1737 Kapel opført

Jagtherrefløjen opført
1846 Vestfløjen opført
1864 - 71 Restaurering af hovedbyg
ning, kapellet forlænget og tårn
opført, alt ved
H. A. W. Haugsted
1948 - 62 Avlsgården og hovedbyg
ningen moderniseret ved
Folke Olsen og Ebbe Berner

Hovedfløjen opført 1593 set fra indkørselen (fot. Niels Elswing).

Ørbæklunde
Ørbæk sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
I Ørbæk by mødes gamle hovedfærdselsårer, landevejene fra Svend
borg og Fåborg, med Odenselandevejen. Nærmer man sig byen ad en
af disse linjer, øjner man allerede langvejs fra ærværdige, røde mure,
præget af massiv ro og dog bestandig afvekslende, brudt af småtårne
og oplivet ved spir og svungne gavles spil. Det er Ørbæklundes gamle
hovedbygning på højdedraget syd for byen.
Her rejste et medlem af slægten Friis — de sorte Friiser, som egnens
ældste kaldte dem — et af de renæssancens herremandshjem, som man
i vore dage har givet navnet herreborge. En sidste udløber af middel
alderens borgbygningsskik, præget af en ny tids, renæssancens, tarv
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og stilsans. Indrettet til forsvar mod en sammenrottet oprørsflok eller
mod en fjendehærs marodører. Dog blot et trygt hjem, ikke en borg,
som kunne holde stand mod en veludrustet hær.
Ørbæklunde er nær i slægt med Hesselager og Borreby — to andre
af Friisernes herreborge — men står på et lidt senere trin, nærmere
det 17. århundredes åbne herregårdsbygninger. Vel er de tre huses
grundtype den samme, men Ørbæklundes bygmester har på flere punk
ter firet overfor forsvarets krav. Her findes kun udkragende vægter
gang på husets langsider, og indgangsdøren lagdes fortil i trappetårnet,
ikke som på Hesselager og Borreby i sidemur, let at værge fra nabo
murens skydeskår. Men vandgrave har Ørbæklunde haft ligesom de
andre. Køkkendammen og Pæredalen uden for hovedbygningens
nordside er de sidste levninger deraf, og i 18. århundrede taltes om
tilfyldte grave. Hovedbygningens store hus er opført af røde teglsten
i krydsskifte med gavle i øst og vest. På sydsiden findes mod borg
gården et med de tre sider fremspringende, ottekantet trappetårn med
kobbertakt spir, medens nordsiden har tre firkantede tårnfremspring,
et sværere, som springer frem for gavlen ved hvert hjørne, og et min
dre, med indretning til 2 priveter, midt for, alle med sadeltag. For
svundet er nu en lille tårnkarnap, der må have rummet en smal vin
deltrappe eller et privet, og som må have stået i vinkelen mellem
husets østgavl og det nordøstre tårn. Medens selve huset har to helstokværk og et halvstokværk over sin kælder, har nordtårnene tre
helstokværk, medens trappetårnet yderligere hæver sig to stokværk
over husets taggesims.
Trappetårnets dør er husets eneste oprindelige indgang. Herfra for
binder sandstens-vindeltrappen alle etager. — Kælder og første stok
værk har bevaret oprindelig ruminddeling. Den tøndehvælvede kælder
og det krydshvælvede første stokværk er ved fælles mure delt i to
større rum i hver gavlside, medens der midterst findes et rum imod
nord og en »gang« imod trappetårnet i syd. Under vindeltrappen lig
ger gårdens fængsel, »hundehullet«, et lille, lavt kælderrum uden
vinduer. Bomhullet og bøjlen til dørens tværbom sidder endnu.
Af første stokværks rum har Stengangen inden for tårntrappen
bevaret sit navn og sin gamle gulvlægning af gullandske kalkstensfli
ser. Nord derfor ligger Stenstuen. Af særlig interesse er det store,
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Hovedbygnin
gen set fra
nordøst (fot.
K. Uldall 1956).

sydvestre værelse. Her fandtes omkring 1880 en loftsdekoration, som
restaureredes. Glatte stukbånd danner trekantmønstre og rosetter, og
i rosetternes forskellige inddelinger er malet vingede englehoveder og
frugtklaser, medens hvælvkapperne udenom smykkes af stiliserede
slyngranker i kalkmaleri. Ved restaureringen i justitsråd S. Langes tid
anbragtes en række ejervåben på væggene. I øvrigt er så at sige intet
af oprindelig rumudsmykning tilbage. Døre og panelværk er fra 18.
århundrede i barokkens former. Endnu 1743 omtales »her og der sind
rige Inskriptioner inde i Værelserne — til Zir samt en ræt Læsere til
vigtig Frugt« ; uden tvivl må herved forstås panelværk med indskrifter
fra renæssancetiden, da sentenser var stærk i yndest. Af de gamle
sandstenskaminer ved bygningens svære gavlskorstene findes løsrevne
figurer; det er dem, H. C. Andersen i »Kun en Spillemand« omtaler
som havefigurer. 1954 rekonstrueredes en kamin i stueetagens syd
vestre rum, hvorved to af de gamle sandstenskonsoller anvendtes.
Medens første stokværk oprindelig afgav gårdens beboelseslejlighed,
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V ægtergang
med
skydeskår
og skold ehuller
(fot. Th.
Andresen).

rummede 2. stokværk efter tidens skik den store festsal, som til daglig
lå øde og tom under de grove loftsbjælker. Den tog hele husets bredde
og det meste af længden; kun ved østgavlen har der måske været et
par rum. Etagen blev i 1850’erne afdelt til beboelse, men fik et lavere
loft, hvorved salens gamle afdækning bevaredes uskadt ovenover. De
tilstødende tårnkamre er hvælvede. Den oprindelige privetindretning
i det nordre midttårn er endnu delvis bevaret med skakter ned fra
hvert stokværk til en hvælving, der fra tårnkælderen har ført ud til
den forlængst tilkastede voldgrav.
Halvstokværket, Vægterloftet, er ét stort rum. Det er især her, man
sporer bygningens forsvarsindretning. De tykke ydermure er kun
ført op til vægterloftets gulv. På tværs fra murkrone til murkrone
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ligger gulvets svære bjælker, og fra disse rejser sig i kort afstand fra
muren den åbne væg af svær tømmerkonstruktion, der — ligesom i
en udskudsbygning — er tagets egentlige bærer. På murkronen uden
for går Vægtergangen, og de ret spinkle ydermure, som udadtil luk
ker for denne smalle gang, krager i husets langsider en sten udover
murflugten nedenunder og afsluttes nedadtil ved en buefrise, båret af
granithugne konsolsten. I hveranden bue er et skråt nedadløbende
skoldehul, hvorigennem murfoden kunne nås ved kast og skud, og
ovenover hver af de andre buer sidder et lille skydeskår, hvorfra for
terrænet beherskedes. Skoldehullerne er fra gammel tid tilmurede både
ude og inde og er først genfundet for en menneskealder siden.
Fra vægtergangen kan man gå ind i de to såkaldte Vagtstuer, de
to bjælkeloftdækkede rum i hjørnetårnenes tredie stokværk, der hver
har bevaret sin lille murstenskamin. Fra vinduerne i disse to rum kan
husets gavlsider, som mangler skoldehullerne, forsvares.
Over vægterloftet fortsætter vindeltrappen sig opefter, men nu af
træ. Spiret er kobbertækt. Tårnurets lille klokke er støbt af støberen
Monsson ca. 1500- 1525, ifølge indskriften »i Hel vers Tid«; den er
sikkert hentet fra Ørbæk eller en anden af godsets tidligere kirker.
Endnu bedre end det indre har Ørbæklundes ydre bibeholdt det op
rindelige udseende, og bygningen står som et smukt vidne om dansk
renæssancearkitektur. Over en sokkel af tre skifter store granitkvadre
hæver de svære mure sig under et rødt tegltag. Vinduerne sidder regel
mæssigt fordelt. Tidligere har mindre, firkantede vinduesrammer sid
det under et kurvehankbuet spejl, nu når vinduerne helt op i buen.
Over første stokværk løber overalt en svagt udkragende, dekorativ
buefrise af profilerede teglsten, og samme frise findes over andet stok
værk i gavl og tårne, medens langsiderne i fortsættelse deraf har den
af fortifikatoriske hensyn bestemte, stærkere udkragning, og her bæres
teglstensbuerne af de solide granitkonsoller, medens fladen ovenfor
brydes af de små, rundbuede skydeskår. Skoldehullernes udmunding
er nu tilmuret.
Over trappetårnets indgang er indsat en malet sandstenstavle, hvori
Friisernes våben med de tre egern og Gyldenstiernernes med stjernen
ses omgivet af hugne højrenæssanceornamenter, medens en latinsk
indskrift derunder fortæller:
20 DSH 7
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GUD

OG

FØDESTEDETS

SKYTSAAND

HELLIGET!

IKKE TIL

OVERDAADIGHED ELLER PRALENDE POMP HAR JEG INDVIET

DETTE STED, MEN TIL ERINDRING OM HANS UUDSIGELIGE
VELGERNINGER, HVIS URANSAGELIGE RAAD BEHERSKER DE

DØDELIGES SKÆBNE, MED BØN OM HELD FOR EFTERKOM
MERNE. NIELS FRIIS, HERRE TIL HESSELAGER, I HERRENS
AAR 1593.

Det er særlig i gavlene, renæssancen har haft sit spil. Under de svære
skorstenspiber har gavlkammene afvekslende volutsving og lodrette
led, indfattet af hugne sandstensbånd, og ind over gavlfladerne danner
sandstensbåndene et beslagornament med felter, hvori man finder
Niels Friis’ og Vibeke Gyldenstiernes monogrammer og opførelsesåret
1593. Tilsvarende udsmykninger har nordtårnenes smågavle.
En lignende arkitektonisk dekoration forekommer i andre samtidige
bygninger. Dens nærmeste slægtning findes dog i Harritslevgaards
hovedfløj, og måske har de to gårde haft samme bygmester. Men hans
navn er fortiet. Bygmester Jacob Birner, som efter dr. Francis Becketts
påvisning rejste fra Harritslevgaard omkring 1606, kan sikkert kun
have bygget denne gårds senere parti, portfløjen, der tilhører en an
den, på Fyn mere almindelig type. Stukdekorationen i Ørbæklundes
lofthvælving genfindes på nabogården Lykkesholm såvel som på Harridslevgaard, men skyldes vel en særlig »Dønnikemester«. I øvrigt
havde Ørbæklundes bygherre, Niels Friis, rig lejlighed til at komme i
berøring med sin samtids bygmestre. Som lensmand på Nykøbing Slot
havde han således forestået store byggearbejder dér i årene efter 1588
med Filip Brandin som arkitekt. Hertil havde Friis i øvrigt forstrakt
kongen med 450 fod hugne gotlandske sten, og 1592 fik han derfor i
Nyborg for kgl. regning udleveret et tilsvarende antal kalk- eller sand
sten, der uden tvivl fandt anvendelse på Ørbæklunde.
I øvrigt synes Jesper Friis at have foretaget bygningsarbejder, efter
at han ca. 1630 slog sig ned på faderens tidligere gård. Rimeligvis er
det ham, der forlængede trappetårnet over vægterloftet og gav det
spir, ligesom enkelte af de nedrevne kaminer, muligt også de foran
nævnte kalkmalerier, kan være fra hans tid.
Til Ørbæklundes hovedbygning føjede han 1635 en mindre, to stok
værk høj sidefløj, som fra sydøsthjørnet strakte sig mod syd. Denne
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Karusellen i parken (fot. Th. Andresen).
bygning blev efter en brand ca. 1750 ombygget og forlænget mod
nord. De buede vinduesstik, som endnu kan spores, vidner om, at
huset har været højere og kendt bedre dage. En stor, misklædende
karnap, som — vel i 17. århundredes senere del — var opført op ad
hovedbygningens vestgavl, blev nedrevet i 1860’erne. Hovedbygnin
gens gavle blev restaureret 1881 - 82. 1954 indlagdes centralvarme, og
moderne køkken blev indrettet.
Ud for hovedbygningen ligger i syd den store gårdsplads, Ride
banen kaldet, som før var lukket til alle sider ved stalde og avlsbyg
ninger. Det regelmæssige, firlængede ladegårdsanlæg var renæssancens
ideal. — Fra 17. århundrede stammer hestestalden i øst, den gamle
indkørselsport op dertil i syd og den smukke, grundmurede agerumslade — med årstallet 1630 — i portens fortsættelse. Af vestlængerne
er kun tilbage et lille, grundmuret hus fra 1631 ; den bindingsværks
længe, der tidligere strakte sig herfra til hovedbygningens vestgavl i
nord, faldt, da justitsråd S. Lange i 1867 - 68 opførte nye udbygninger
på gammel havegrund vest for den gamle længes plads. Størstedelen
20*
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Fra avlsgården (fot. Niels Elswing).

af disse avlsbygninger brændte 1959 og afløstes af moderne. Et par
hyggelige bindingsværksbygninger om en lille baggård bag sidefløjens
østside blev nedrevet for en del år siden. De var opført i 1770’erne
og rummede oprindeligt bagers, mejeri, hestemølle m. m.
Ørbæklundes have omfatter godt 6 tdr., hvoraf den østligste del
ud for Sortedammen og Kanindammen først er inddraget i 1860’erne
og nu er beplantet med skov. Af betydelig alder er den kilometerlange,
klippede lindeallé langs vest- og nordsiden samt den af koncentriske
cirkler af klippede træer bestående Karrusel, der skal have været be
nyttet til ringridning. Et tulipantræ har stammediameter af 1,20 m. —
I Vesteræble skov findes et usædvanligt stort bøgetræ, »Ma’bøgen«,
hvis stamme måler 7,10 m i omfang.
Gårdens historie er ældre end dets bygninger. 1277 synes Ethæl, hr.
Astrad Rykissuns enke, at være bosat i Ørbæk. Senere havde Skt. Hans
kloster i Odense ejendomme der. I 15. århundrede tager klosteret et
tingsvidne om Ørbæk skov. Poul Laxmand, den kendte rigshovmester,
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ejeren af store godser, samlede sig et afrundet gods i Ørbæk. Ved
mageskifter i slutningen af 15. århundrede får han 3 gårde i Ørbæk af
Sankt Hans kloster i Odense, og da kong Hans efter rigshovmesterens
drab 1502 lod ham anklage for landsforræderi og inddrog hans gods,
var deriblandt 9 fæstegårde i Ørbæk og 1 i Sentved samt Lunde eller
Lundsgaard og mølle. Dette gods i Ørbæk sogn solgte kongen til
Odensebispen Jens Andersen kaldet Beldenak. Den snedige og intri
gante bisp havde forstået at mele sin egen kage. Som medlem af rigs
rådet havde han selv været en af Poul Laxmands dommere, og det
hed sig, at han stod bag den uanede og vistnok uretfærdige anklage
mod den dræbte stormand. Gavn fik han i alt fald af sagens udfald,
thi foruden godset i Fyn fik han Laxmands gård i København.
Lundsgaard er begyndelsen til Ørbæklunde. Dengang var den delt
mellem to fæstere, som svarede en årlig afgift af % læs byg, 1 skæppe
smør og en lybsk mark. Således gik det jo ofte med en sædegård, som
ikke mere beboedes af ejeren. I Fyns stifts jordebog fra ca. 1520 næv
nes den ikke, men der er opført 25 landgildeydere i Ørbæk, altså flere
end bispen købte af kronen. Bispen regnede gården for sin private
ejendom, og det hedder senere, at han havde købt den for sine egne
penge. I øvrigt var han ikke nøjeregnende i slige forhold og fik skyld
for at tilvende sig dele af stiftsgodset. Fjender fik han mange af, og
hans sikkerhed var ofte truet. I forholdet til kongerne gik det op og
ned. De, især Christiern II, forstod at udnytte hans politiske snilde til
egen fordel. Dog var hans stilling stærkt truet af denne konge, som
en tid lod ham smage fængsel. Frederik I var ham ej heller nådig.
1526 — samme år som gejstligheden, truet af reformationen, officielt
måtte give afkald på at købe eller pante af adelens gods — var bispen
på et hængende hår ved at miste besiddelsen i Ørbæk. Kongen lod sig
nemlig da bevæge til at tilbagegive Poul Laxmands børn deres mød
renegods, netop Ørbækgodset, og de synes at have »fravundet« bispen
dette ved dom.
Ganske vist fik Laxmands børn af kongen udlagt bl. a. Asserbo i
bytte for det fynske gods, og der blev udfærdiget et brev, som sikrede
bispen besiddelse af Ørbæk. Men så let skulle den gamle syndebuk
ikke slippe, og 1528 måtte bispen tilmageskifte sig sit tidligere gods af
kongen. — Senest i dette år havde bispen lagt en stor gård til et vika-
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rie ved Skt. Knuds kirke. 1537 hedder det, at han havde stiftet vikariet
for sine private midler, og at gårdens navn er Ørbæklundsgaard. At
vi heri har den samme gård som Lundsgaard, er utvivlsomt. 1528 får
bispens søstersøn og gildesbroder, den senere domprovst i Viborg
Christiern Pedersen, lensbrev på Ørbæklunde for livstid. Det er første
gang gårdens nuværende navn findes nævnt.
Få år efter var Jens Andersen Beldenak fordrevet fra Danmark.
Søstersønnen var en smidig politiker og havde større held. 1537 mage
skiftede han »Øerbecklundsgaardtt« til kansler Johan Friis. Vikariet
var efter reformationen forvandlet til en årlig afgift af 24 mark dansk,
som domprovsten havde at svare til skolemesterens og fattige peblin
ges ophold og til gudstjenestens vedligeholdelse i Odense, og Ørbæk
lunde var derved blevet provstens frie ejendom.

Spisestue (jot.
Niels Elswing).
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Ørbæklundes skæbne i Grevefejden er ukendt. Kun fortalte sted
sagnet, at »den gamle Ørbæklunde« ved Åsmosen blev belejret, og at
forsvarerne opgav håbet om at holde borgen. »Fruen« flygtede derfor
i nattens mørke, men blev med sine ledsagere nedhugget uden for vold
graven ved Kobberstenten. Gårdens arkiv strækker sig fra 1537, og
dets to ældste dokumenter er brevet på det ovennævnte mageskifte
og kongens stadfæstelsesbrev. Vi læser her, at Ørbæklunde var bort
fæstet til Anders Bentsen og Bolle Jensen, som årlig svarede % læs
hårdt korn (d. v. s. byg), 3 mark penge og 1 skp. smør, og at Lunde
mølle, der lå »hartt neden til« gården, skyldte 17 ørter mel om året.
Bøndergods er der ikke tale om.
Samme år, 1537, som Johan Friis tilmageskiftede sig Ørbæklunde,
fik hans broder Henrik Friis af sin svigerfader, Niels Bild til Ravnholt, tilskødet Londe, en gård i Ørbæk sogn, samt en gård og en gade
bolig i Ørbæk by. Af disse var Londe en stor gård, thi fæsteren, Simon
Hansen, havde deraf ydet et landgilde af 5 ørter byg, 1 pund rug, et
pund havre, 1 bolgalt, 1 skp. smør, 1 mark erridspenge, 1 lam, 2 gæs,
4 høns og i gæsteri 1 ørte havre. — Og omtrent på samme tid får
Henrik Friis kronens gods, det inddragne stiftsgods, i Ørbæk i pant.
I de følgende år skriver Henrik Friis sig til Lunde, der omkring
1550 afløses af betegnelsen Ørlunde. Hans mange børn fødte fru
Margrethe Bild ham på denne gård. Ægteparret beboede gården til
deres død 1571. Minder fra dette hjem på Ørlunde er et udskåret skab
i Nationalmuseet og en kiste på Frederiksborg.
Johan Friis må før eller senere have overdraget Ørbæklunde til
broderen Henrik, thi efter mageskiftet nævnes den ikke mere blandt
hans gods. Selv ejede han det nærliggende Hesselager. 1565 overtager
han for livstid broderens pant, krongodset i Ørbæk, muligt som mage
læg for Ørbæklunde. Og denne gårds navn forsvinder for først at
dukke op, efter at den nye hovedbygning er opført. Før ind i 17. år
hundrede vinder det ikke hævd. Men er da det Ørlunde, Henrik Friis
skriver sig til, Londegaard eller Ørbæklunde? Spørgsmålet synes ikke
let at besvare, og end mere indviklet bliver det, da der tilsyneladende
dukker endnu en gård af navnet Lunde frem.
Slægten Friis, med de tre sorte egern i sit våben, ledte sin herkomst
ned fra en Jens Olufsen Friis til Lund eller Lundby, som skal have
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levet omkring 1370. En efterkommer af ham var Jesper Friis til Lundby
og Hesselager, død 1504. Johan og Henrik Friis var sønner af denne
Jesper, og kansleren skriver sig endnu 1528 af Lundbygaard, muligt
blot for derved at betegne sin linie af slægten, thi så vidt vides, ejede
han ingen gård af dette navn. At dette Lundby har ligget på Fyn, er
sikkert. Sandsynligvis må det søges i Ørbæk sogn. Men om gården
eller byen før 1537 har været i Henrik Friis’ besiddelse, eller om den
en kortere tid har været ude af slægtens besiddelse og 1537 vendte
tilbage til Henrik Friis som svigerfaderens Londe eller domprovstens
Ørbæklunde, får stå hen. Måske har Niels Bild blot tilskødet Henrik
Friis visse rettigheder i gården og godset.
Henrik Friis samlede i hvert fald sine ejendomme til én gård, Ør
lunde. Inden den nuværende hovedbygning rejstes, lå denne gård ca.
250 m østligere, nord for Lunde mølle og Lunde Å, som Kongshøj Å
kaldes på egnen. Stedet har i mange år været under plov, indtil det i
1860’erne inddroges i Ørbæklundes have. Nu er næsten alle spor af
bebyggelse udslettede, dog træffes syldsten af bindingsværksbygnin
ger. Stedet synes at have været omgivet af vand med afløb gennem
Sortedammen.
I øvrigt findes på Ørbæklundes tidligere grund endnu et sted, hvor
en ældre gård ifølge traditionen skal have ligget. Det er det såkaldte
»gamle Ørbæklunde«, et udpløjet voldsted ved sydspidsen af Åsmosen,
godt 1.200 m nord for den nuværende hovedbygning. Omkring 1850
lå her endnu lave rester af en tårnlignende munkestensbygning, og
man kunne påvise spor af voldgravene, der sammen med en arm fra
mosen havde værnet borgen. Nu er kun Stegersdammet og Jenses
Rende at se; gamle folk fortalte, at denne sidste voldgrav bærer sit
navn efter Jens Andersen Beldenak, som skal have ladet den grave.
Skår af lertøj fra stedet hidrører fra den senere middelalder. Ældre
beretninger taler i øvrigt også om en borgtomt af navnet Ulfborg.
Om Henrik Friis hører vi ikke stort. 1571 døde både han og hans
frue, og sønnen Frederik Friis til Hagested (død 1586) arvede sin føde
gård. 1585 solgte han den til sin ældre broder Niels. Ørlunde var da
takseret for 8 fynske pund htk., og med hovedgården fulgte i købet
Lunde mølle, 1 fæstegård i Ørbæk, 19 gårde samt herligheden af yder
ligere 2, alle i nærliggende sogne, og et vænge ved Nyborg.
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Salen i hovedfløjens første stokværk (fot Niels Elswing).

Niels Friis var en af tidens betydeligere skikkelser, om end han
ikke kan regnes mellem de største. Efter farbroderen (død 1570) fik
han Hesselagergaard, og han sad inde med store len. Ørbæklunde
skylder ham som nævnt sin skønne renæssancebygning. I indskriften
over Ørbæklundes tårndør taler bygherren 1593 om gården som sit —
eller slægtens — fødested og slutter med at påkalde forsynet om held
for efterkommerne. Thi det var for dem, han byggede. Selv har han
ikke haft bolig på Ørbæklunde, og han skriver sig altid til Hesselager.
1589 hedder det, at han har fæstet gården til Sebant Morenholt for
200 daler om året. 1604 mageskiftede han med kronen og fik til eje
det gods, slægten tidligere havde haft i pant, 17 gårde, 2 gårdsejer, 1
eng, kaldet Aasdam, og 2 gadehuse i Ørbæk by. Og senere kunne søn
nen Jesper berette, at hans fader havde bekommet hele Ørbæk sogn,
undtagen præstegård og degnebol, af kongen, »som næsten alt Sog
net havde«.
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1607 kom Niels Friis’ og Vibeke Gyldenstiernes ældste søn, Henrik
Friis, hjem fra udlandet og fik af faderen »antvordet Ørbecklunde
Gaard oc Gods at besidde og bruge« mod en årlig afgift. Men 1612
faldt den unge adelsmand for Elfborg.
Niels Friis døde 1610, enken 1613. Det trak ud, inden skiftet kom
i orden, og en del retstrætter opstod, bl. a. med den »kierre Frende«
Niels Bild til Ravnholt om visse rettigheder til de jorder, der tidligere
havde tilhørt Bild’erne. — Ørbæklunde tilfaldt sønnen Jesper Friis.
Han havde haft en omtumlet ungdom, havde studeret i Tyskland, del
taget i Kalmarkrigen, været i fransk krigstjeneste og berejst mange
fremmede lande, endogså Palæstina og Ægypten. Herfra skal han have
hjembragt mærkelige sager, bl.a. to mumiekister, der senere gjorde
tjeneste som vandingstrug, indtil de reddedes af Abraham Kali. Nu
findes de i Nationalmuseets antiksamling. Jesper Friis tjente ligeledes
i den kejserlige hær under Trediveårskrigen, senere i den danske. 1628
nævnes han som dansk oberst. Efter 1629 at have ægtetElsebet Ulfeldt,
Corfitz Ulfeldts søster, slog han sig til ro på Ørbæklunde og synes
med kraft at have arbejdet for gårdens forbedring. Han overtog selv
driften, udskiftede hovedgårdsjord fra fællesskabet, mageskiftede og
afrundede hovmarkerne, forøgede godset og kunne 1638 opgive sit
samlede htk. til over 773 tdr. — mod 473 tdr. i 1626. 1642 tilmage
skiftede han sig af kronen jus patronatus til Ørbæk kirke og kirke
tienden, som faderen havde haft i fæste. Hovedbygningens sidefløj og
nye avlsbygninger lod han opføre. På laden findes endnu en sand
stenstavle, hvori Friis’ernes og Ulfeldt’ernes våben er udhugget, og
derunder læses på latin citatet:
HVAD ER ADELIG BYRD? INTET! NAVN ERHVERVES ENE

1630.
Med sin frue skænkede han Ørbæk kirkelade til byens skole og
hospital og lagde 1.000 rdl. til. 1643 døde Jesper Friis. Enken skiftede
1651 med børnene, men beholdt selv styret på Ørbæklunde, som hun
bortforpagtede. 1662 solgte hun sin part i gården til sønnen, major
Niels Friis. Han var en lærd mand, havde studeret i Leyden og ejede
et stort bibliotek. Men han var en hensynsløs herremand og lod til
med alt forfalde. Det voldte ham snart store vanskeligheder at svare
sine søskende deres arveparter; broderen Henrik vedblev stadig som
VED DAAD OG DAAD VORE FÆDRE HAR ADLET.
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Dagligstue (fot. Niels Elswing).

medejer at råbe om salg eller penge, og gæld voksede Niels i den grad
over hovedet, at han måtte skille sig ved sine bøger — og til slut,
1689, ved sin fædrenegård. I skødet forbeholdt han sig frit ophold på
den under Ørbæklunde liggende Brændegaard til sin dødsdag — og
en kiste i gravkælderen under Ørbæk kirke. Allerede samme år blev
hans lig nedsat i krypten.
Den nye tid bragte nye slægter med sig. Den gamle danske adel
veg for enevoldskongens nyadel og borgerlige slægter. Ørbæklundes
køber var assessor, generalfiskal Mathias Henriksen Rosenvinge (død
1714 som justitsråd), en dygtig mand, som bragte bedre orden i går
dens forhold og tilkøbte betydeligt jordegods. For gård og gods havde
han betalt kun 5.100 rdl., og heraf var de 4.900 gået direkte til Niels
Friis’ kreditorer. Friis’ arvinger anlagde derfor sag og fik en kommis
sion nedsat til undersøgelse af salget. Men de fik ikke rettens med
hold. — Justitsrådinde Anna Margrethe, født Wulf, fortsatte i man
dens spor, tilkøbte bl.a. ryttergodset i den nærliggende Æble by og
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døde først 1752 som »en exemplar[isk], gudsfrygtig, veldædig og vel
signet Frue«. Etatsråd Niels Bang Himmelstrup (død 1754), gift med
Rosenvinges datterdatter, Frederikke Sophie Ivers, købte gård og gods
af arvingerne. Enken ægtede stiftamtmand Caspar Herman v. Heinen
(død 1767). I dette ægtepars tid købtes Aas og Æble vandmøller. 1760
var hovedgården takseret til godt 43 tdr. htk., hertil kom 59 tdr. for
Ørbæk og Frørup tiender, 3 vandmøller samt 375 tdr. htk. fæstegods,
fordelt på 62 gårde og 30 huse. Skovskylden androg godt 14 tdr.
Datteren Karen v. Heinen bragte sin mand, gehejmeråd Carl Adolf
v. Linstow, Ørbæklunde. Ved auktion 1781 efter gehejmerådens død
samme år købte senere kancelliråd Lauritz Rasmussen Lange (død
1822) gården for 44.000 rdl. Han hørte til en gammel sydfynsk slægt,
kom selv fra Nyborg, hvor han ejede skibe og adskillige ejendomme
og havde drevet handel. Som godsejer blev kancelliråd Lange meget
afholdt på grund af den omsorg, han udviste overfor sine fæstere.

Hjørne
af dagligstue
(fot.
Niels Elswing).
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En dygtig administrator var han tillige. Udskiftningen fuldførtes, og
velbyggede blev fæstegårdene, adskillige fæstehuse oprettedes, gavn
lige mageskifter fandt sted, gods tilkøbtes, og ved en ny og bedre
drift fordobledes hovedgårdens udbytte. Et mindre heldigt udslag af
Langes foretagsomhed var sprængningen af en 5 alen høj runesten,
hvis rester måske nu skjuler sig i en af gårdens stensætninger eller
stengærder. Før sprængningen aftegnede Lindegaard indskriften. Den
er fra ældre vikingetid og synes at have lydt: Gudfred ristede efter
Thjodborg.
1809 afstod kancelliråden gården for 150.000 rdL til sin søn, premier
løjtnant, senere justitsråd Rasmus Lange, der indtil da havde været
medejer af Rosenfeldt ved Vordingborg. Bøndergodsets hartkorn var
kort før salget 276 tdr. Af foretagender fra denne ejers tid kan næv
nes en omfattende istandsættelse af hovedbygningen 1828 og købet af
Herbækshusene 1839. Han døde 1848 og enken, Laurentze Lange,
født Lindegaard fra nabogården Lykkesholm, overtog Ørbæklunde,
som hun først forpagtede og 1860 solgte til sønnen, senere justitsråd
Salomon Lindegaard Lange (død 1895), gift med Josephine M. E. K.
Leth. Mange forbedringer blev nu sat i værk, samtidig med at bort
salg af fæstegodset påbegyndtes. Hovedgårdens marker og skove ud
videdes, dels ved mageskifte med Ørbæk præstegård, dels ved ind
dragelse af den fæstejord, som frigjordes ved andre fæstegårdes salg.
Ligeledes oprettedes forpagtergården Æblegaard, og den smukke skov
i Æble blev opelsket. Tidligere havde man hårdt savnet eng, nu
skabtes af krat og sump det store engdrag mellem skovene langs
Lunde Å, medens Brunsmosen og Skjoldemosen i hovedgårdens mar
ker forvandledes til pløjeland. Hovedbygningen blev istandsat med en
efter datidens forhold usædvanlig pietet og forståelse. Nye udbyg
ninger rejstes, og haven udvidedes imod øst. 1884 solgte justitsråd
Lange gården til sin søn, landbrugskandidat, løjtnant Rasmus Lars
Haagen Leth Lange, der med stor kærlighed til slægtens gamle ejen
dom værnede om Ørbæklunde til sin død 1920. Enken fru Bodil
Lange, solgte 1946 gården til sønnen, senere hofjægermester Lars
Haagen Lange, der 1961 overdrog den til sin søn, premierløjtnant
Einer Lauritz Rasmus Salomon Lange.
Til Ørbæklunde hører nu Æblegaarden (med 170 tdr. Id. ager og

317

SVENDBORG AMT

6 tdr. Id. eng) og Lunde vandmølle samt en del huse. Under hoved
gården ligger 660 tdr. Id. ager og eng og 210 tdr. Id. skov.
I måske tre århundreder var gården Friisernes hjem, i henved hun
drede år holdt Rosen vinge og hans efterkommeres slægt gården i eje,
og nu er mere end 180 år forløbet, siden slægten Lange tog bolig på
Ørbæklunde. Siden året 1537 er gården kun fire gange skødet til
fremmed hånd.
KAI ULDALL

EJERE

BYGNINGER

ca. 1500 Poul Laxmand
1502 Jens Andersen Beldenak

Kaldt Lundsgaard
Befæstet borg kaldt
Ørbæklundsgaard
1528 Kaldt Ørbæklunde

1528 Christiern Pedersen
1537 Johan Friis
1585 Niels Friis
ca. 1629 Jesper Friis

1689 Mathias H. Rosenvinge
1752
1757
1767
1781
1809
1860

Niels Bang Himmelstrup
Caspar H. v. Heinen
C. A. v. Linstow
L. Rasmussen Lange
Rasmus Lange
Salomon Lindegaard Lange

1946 L. H. Lange

1961 E. L. R. S. Lange

1593 Nordre fløj i iy2 stokværk med
tårn opført
1630 Udbygninger og agerumslade
opført
1635 Sidefløj i to stokværk opført
ca. 1750 Sidefløjen forlænget og
ombygget efter brand

1828 Grundig restaurering
1867-68 Nye tilbygninger opført
1881 -82 Restaurering
1954 Modernisering af hovedbyg
ningen ved H. H. Engqvist
1959 Avlsgården brændt og gen
opført ved Uldal Ekman

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

Lykkesholm
Ellested sogn, Vindinge herred, Svendborg amt
Lykkesholm ligger i stærkt kuperet terræn, i en sænkning ved Ørbæk åens kilder og for enden af en større sø, der indrammes af moser og
skovklædte skrænter, fjernt fra nærmeste bebyggelse.
Borggården er et trefløjet, regelmæssigt anlæg, der omslutter en
gårdsplads, hvis fjerneste side, østsiden mod have og sø, er lukket
med et nyere jerngitter. Den består af en gammel midtfløj, fra hvis
østhjørner to senere tilføjede, ens sidefløje udgår, og ligger på et
voldsted, der i nord og vest afskæres af grave, medens østsiden dan
nes af søen — Gammelmølles store opstemmede dam —, og syd
grænsen af en nu næsten tilgroet søarm, hvorigennem en lille bæk
giver vand til søen. Fra ladegården fører en muret kvaderstensbro
over vestre grav, fortsat af en kort allé til midtfløjens hvælvede port.
Denne fløj, hvis længde af godt 26 meter ligger i nord-sydlig ret319

SVENDBORG AMT

ning, har på vestre langside, noget forskudt henimod sydgavlen, et
svært, firkantet tårnfremspring, som i modsætning til hovedhusets
etageinddeling, kælder og to stokværk, har tre stokværk over kæl
deren. Den ældste del er antagelig opført af Dominicus Baetiaz.
Huset bærer ikke mere sin bygherres navn eller våben. Som det nu
henstår, udvendig overkalket og indvendig ændret efter forskellige
tiders smag, er dets opførelsesforhold vanskelige at udrede. Med sik
kerhed kan dog siges, at Lykkesholm har en renæssancebygning, der
er opført i to nærliggende perioder og, for den ene dels vedkom
mende, har undergået en gennemgribende restaurering.
Fælles for hele bygningen er ydermurenes tykkelse, ca. 1 meter i
kælder mod ca. 90 cm i andet stokværk, den for årtierne før 1600
almindelige murstensstørrelse, krydsskiftet og kælderens lave, ribbe
løse hvælvinger. Derimod er den ydre murbehandling stærkt afvigende.
Husets nordlige del omtrent til tårnet har den ydre fladeinddeling i
store kvadre, adskilte ved forsænkede, lod- og vandrette bånd, som
kendes fra andre, især fynske herregårdsbygninger fra 16. århundre
des sidste fjerdedel — Juulskov, Holckenhavn og Arreskov m. fl. —,
en ejendommelig rustikdekoration, der efter erfaring andetsteds fra
må antages at have stået kalket i to forskellige farver. I østmuren er
de forsænkede bånd dog nu udfyldte. Et bånd markerer adskillelsen
mellem første og andet stokværk. Nordgavlen er nu, ligesom de øvrige
gavle, aftrappet, og dens øverste parti er delvis omsat, muligvis 1716,
da en synsforretning dette år bestemmer, at den nordre gavl skal
»forbedris«. Ved denne lejlighed er gårdens svungne gavle rimeligvis
gået tabt. Derf urørte del, som når til lidt over nederste glugpar, har
derimod kvaderinddelingen, der midt mellem gluggerne giver plads
for en oval blænding. Fire lignende blændinger med korsarme, der
svarer til de forsænkede bånd, ses i den udbedrede gavlspids.
Husets sydligere del bærer intet spor af tilsvarende kvaderindde
ling. Murfladerne står glatte under kalken. Tårnet, vestsiden og en
del af østsiden har her en sokkel af 3 - 4 skifter granitkvadre. I østlige
langside, nær sydgavlen, ses nogen uregelmæssighed i murværket. Her
må det »Udbygge« have stået, som omtales i synsforretningen 1716,
og som blev nedrevet i 1780erne, da sidefløjene opførtes. Spor af til
svarende tårn i nordøst findes ikke. C. Paludan-Miiller, som i 1847
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undersøgte bygningen, slutter, at dens søndre del udgjorde et oprin
deligt hus med tre tårne, et på vestsiden og to hjørnetårne mod øst.
Imidlertid viser en nærmere undersøgelse, at nordpartiet er ældst,
thi omtrent hvor kvaderinddelingen ophører, gennemskæres bygnin
gen på tværs af en stor mur, hvori en oprindelig gavlskorsten og et
tilmuret vindue ses. Og denne murs yderside er mod syd. Oprindelig
har her således stået et ejendommeligt kort hus, ca. 12 X 14 meter,
gennemskåret af en port. Dette hus’ ruminddeling er endnu bevaret.
Første stokværk er overhvælvet og har to små kamre syd for porten.
Nord for denne ligger to større rum, af hvilke det østre, hvorunder
man ser rester af en gammel vindeltrappe eller brøndskakt fra kælde
ren, i nyere tid er forsynet med søjle og en loftsdekoration med påmalede våbenskjolde. Andet stokværk har de to tilsvarende rum i
nord. Det vestre er endnu overhvælvet; sikkert har det østre også
haft hvælving. Den øvrige del af stokværket indtages af en større sal
med fladt loft.

Vestfløjen, den ældste af de tre fløje (fot. Nationalmuseet).

21 DSH 7
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Odense Port
opført 1640
(fot.
Niels Elswing).

Næppe mange årtier efter dette hus’ opførelse er det forlænget ved
sydpartiets tilføjelse. Herved vandt man foruden tårnene to lang
strakte rum, et østre, hvori nu trappen, og et vestre, i hvert stokværk.
Første stokværk har hvælvinger, og dets vestre rum kaldes fra gam
mel tid Kirkestuen. — Tårnet synes at have været overhvælvet i begge
stokværk, men kun andet stokværks hvælving er bevaret. Dets tredie
stokværk har fladt bjælkeloft, og her findes gårdens eneste kamin,
efter typen at dømme fra årene omkring 1600. Om en omfattende
restaurering 1668 vidner en sten i østmuren mod gården; den bærer
dette årstal samt Erik Sehesteds og Margrethe Rammeis våben med
monogrammer E. S., I. H. S. og M. R. Da stenens plads er over en
nu tilmuret dør, der har ført ind til det øjensynlig ved samme lejlig
hed indrettede trappeanlæg, må man formode, at Erik Sehested har
ladet et oprindeligt trappetårn nedrive.
322

LYKKESHOLM

Oprindelig panelering og vægdekoration er overalt forsvundet, men
rester af kalkmalerier i to lag er fundet på stueetagens vægge. Nævne
værdig er salens panelværk i nyklassisk stil med store vægmalerier.
Mangelen af egentlig riddersal og portgennemskæringen lader
formode, at borggården endnu har haft en eller flere fløje. Den før
nævnte synsforretning fra 1716 taler da også om en to loft høj »tøm
merbygning« på 21 fag, der vendte i øst-vest, og af senere optegnelser
ved man, at en sådan gammel bindingsværksfløj 1786 måtte vige
pladsen for den nordlige sidefløj. Om den nedrevne bygnings ælde
fortaltes sære ting; den skulle have båret inskriptionen Magelund
og i middelalderen være flyttet fra Magelunds, det ældste Lykkes
holms, høje voldbanke til voldstedet ved søen. Det er muligt, at tøm
meret hidrørte fra en middelalderlig bygning; men arkivtegneren Sø
ren Abildgaard giver os sikker oplysning om alderen. Under en teg
ning af Henning Qvitzows ligsten i Sandager kirke har han noteret:
»De samme Vaaben, som ses paa denne Sten, stod udhugne eller udskaarne i Træ paa en gammel Bindingsværksbygning paa Lykkes
holm«. Og i sin rejsedagbog fra 1760-62 har han aftegnet bygnin
gens våben, Qvitzow og Gjøe, Rønnow og Krabbe, hr. Henning Qvit
zows og fru Birgitte Rønnows fædrene og mødrene våben.
Tofløjet, med grundmuret portfløj og en bindingsværksbygning, stod
Lykkesholm, indtil den driftige krigsrådinde Lindegaard i 1780’erne
nedrev det forfaldne og opførte de to nye sidefløje. Af gamle regn
skaber får man navnene på gårdens gamle rum, Det betrukne Væ
relse, Store Sal, Kirkestuen, Sølvkammeret og Skriverstuen, men deres
beliggenhed lader sig ikke mere fastslå. Nævnes bør det, at den korte
opkørsel fra bro til port har strakt sig mellem to mure, der endnu stod
1778. Lykkesholms to sidefløje er opført henholdsvis 1784 og 1786.
De hvide mure står glatte, kun mod gården skyder midtpartiet svagt
frem, inddelt ved vandrette, forsænkede bånd, og vinduerne indfattes
af ramværk. En kort fløj fra nordre sidebygning er nedrevet.
Ladegården ligger vest for borggården uden for graven. Dens ældste,
kendte anlæg, der skyldtes Christen Thomesen Sehested, bestod af to
grundmurede længer, som strakte sig fra vest- og nordgraven ud imod
vest og her lukkedes ved en tredie, hvorigennem »Odense Port« strakte
sig. Denne portbygning med inskriptionen 1640 står endnu, medens
21*
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Lykkesholm 1851 set fra øst. Efter Richardt og Becker.

hovedparten af de gamle avlsbygninger afbrændte 1859, ved hvilken
lejlighed også den nord for nordre voldgrav beliggende »Nyborg Port«
samt den i sydlængen værende »Svendborg Port« forsvandt. Nye byg
ninger opførtes af etatsråd Lindegaard og af sønnen, hofjægermester
P. Lindegaard, hvorved det regelmæssige anlæg, Ridebanen indesluttet
af grav og avlsbygninger, gik tabt. Porten havde endnu 1716 et spir,
der da var repareret med fjælle.
Lykkesholm er opstået af den gamle gård Magelund, der første
gang nævnes 1329, da en fru Kirstine af Magelund skøder gods i
Skovby herred til Peder Brock. Sikkert har denne frue ejet gården eller
i alt fald part deri, men omtrent på samme tid er den holstenske adels
mand Gert Høcken ejer, thi ifølge et udateret brev fra et nærliggende
år pantsætter han sin gård Magelund til den ovennævnte Peder Brock
Og formodentlig har han ikke indløst pantet i rette tid. Gården for
blev i panthaverens eje.
Peder Nielsen Brock tilhørte den gamle, danske adelsslægt Brock, der
førte en bjælke i sit våben og mod sædvane allerede i middelalderen
skrev sig ved slægtsnavn. Foruden Magelund ejede han andet fynsk
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gods. Da fejden udbrød mod Christoffer II sluttede han sig til hertug
Valdemar Eriksen og den holstenske grev Gert, og 1336 var han gre
vens staller. — Man fristes til at tro, at Magelunds stærke borgplads,
der endnu ses ca. 1 kilometer nordøst for Lykkesholm, stammer fra
Peder Brocks dage eller i alt fald har spillet en betydelig rolle i de år,
da den kullede greve sad inde med Fyn og Nørrejylland. Netop en
tid, hvor Valdemar III i sin håndfæstning måtte understrege adelens
ret til at anlægge befæstede borge. — Magelund Slot, som voldstedet
stadig kaldes, var anlagt yderst på en højflade med brat fald i nord
og vest til et dybtliggende vanddrag, og indtog en flad, nærmest seks
kantet plads, omgivet af volde med en tør grav, et mægtigt jordanlæg,
der endnu er bevaret, medens et ydre system af vistnok dobbelte volde
og grave til yderligere værn for landsiden forlængst er jævnet. En
kilde, der ifølge ældre beretninger lå inden for voldene, synes nu også
forsvundet. Endnu i begyndelsen af 18. århundrede stod der mure på
slotspladsen ; de faldt, da gehejmeråd Lente Adeler overlod voldstedet
til Lindeskov bønder. For et par menneskealdre siden blev foretaget
en udgravning, hvorved man skal have fundet fundamenter af to tårne
eller stenhuse og af en del formodede bindingsværksbygninger, lige
som der fremdroges enkelte våben og bygningsbeslag.
For en kort tid satte også Peder Brock gården i pant. Ved hans død
1339 arvede sønnen Albert Magelund. Han døde barnløs 1376, og en
ken, fru Sophie, ægtede Hvitte Iven Krummedige til Sandholt, som
med hende fik tre fjerdedele af Magelund. Den øvrige part er vistnok
tilfaldt Albert Brocks ugifte søster, Elene, der overdrog alt sit gods til
dronning Margrethe mod at få godset Nyrop på Sjælland. — Fra Iven
Krummedige er Magelund på en eller anden måde kommet i brødrene
Johan og Hartvig Hummersbiittels eje, retmæssigt, som det hedder
1380, da disse pantsætter den til marsken Evert Moltke, en adelsmand,
der besad betydelige ejendomme på Fyn, bl. a. hovedgården Tange,
hvis ruiner ses 7 kilometer sydvest for Magelund. I pantebrevet kal
des gården for første gang Maghelund alias Lokkesholm. Den blev
ikke indløst, thi året efter skødede Hartvig Hummersbiittels søn af
samme navn gården til den imidlertid afdøde marsks brødre og ar
vinger, Fikke og Henneke Moltke. Ti år efter, 3. december 1391, solgte
brødrene Lykkesholm, som gården fra nu af kaldtes, til dronning
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Margrethe. — Sagnet har i ældre tid beskæftiget sig meget med dron
ning Margrethe, her som overalt hvor den driftige fyrstinde trængte
sig ind i adelens godser. Det hed sig, at hun havde ødelagt det stærke
Magelund Slot og opbygget Lykkesholm. Og da man ved udgravnin
gen på Magelund fandt trækul, fik sagnet ny næring. Dronningen havde
brændt borgen af. — Men Margrethe kan aldrig have opført nogen
bygning på Lykkesholm. Den 5. december samme år overdrog hun
nemlig på Gurre Lykkesholm til væbneren Henneke Olufsen Bjørn for
hans tro tjeneste i fortid og fremtid. Kun havde han at svare en pant
haver, ridder Lavrids Haveby, 400 mark lybsk og betale Fikke Moltke
hans tilgodehavende, 200 mark. Mærkværdig nok findes fra samme
dag et, ganske vist ubeseglet, brev, ifølge hvilket Henneke Olufsen
Bjørn får Lykkesholm med Ellested birk, »som kaldes Maghelund
Fang« i pant af dronningen.
Dronning Margrethe ejede således kun gården et par dage. Lidt
påfaldende synes det måske, at Margrethe så hurtigt skilte sig ved
denne betydelige ejendom, netop i de år, hun med alle midler søgte
at erhverve jordegods for at forøge kronens indtægter, men noget
måtte ofres, for at andet kunne vindes. Og Henneke Olufsen tilskø
dede hende sin part i Hørsholm omtrent på samme tid, dronningen
skænkede ham Lykkesholm. Hvornår gården er flyttet skal være
usagt. Måske allerede da det nye navn dukkede op, sikkert før ca.
1450, thi da omtales bønder i byen Magelund som fæstere under Lyk
kesholm. Det voldsted, der bærer det nuværende Lykkesholm, synes
dog at have fået sin form i renæssancetiden, og den vandmølle, hvis
dam betinger gårdens værn, findes ikke nævnt i middelalderen.
Lykkesholms nye ejer, Henneke eller Johan Olufsen Bjørn sad inde
med vidtstrakte godser på Sjælland og Fyn. Han efterlod sig kun to
døtre, og på skiftet efter ham 1416 fik den ene, fru Helene, og hendes
mand, hr. Steen Basse til Tybjerg, bl. a. hovedparten af Lykkesholm,
medens søsteren, fru Hille, gift med hr. Axel Andersen Mule, arvede
det øvrige fynske gods, som hr. Axel dog senere, efter sin eneste søns
død, afhændede til svogeren.
Steen Basse var en godsrig mand. På Lykkesholm har han næppe
selv haft fast bolig. 1446 havde han en retssag med sin foged der på
gården angående dennes regnskaber. Ved sin død 1448 efterlod han
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»Hundehullet« i kælderen (fol. Th. Andresen).

sig ingen børn, og de »gamle Basser«s slægt uddøde med ham. Tradi
tionen vil, at han før sin død havde søgt at bevare slægtsnavnet for
eftertiden ved at skænke sin søsterdatters mand, Torben Bille til Allindemagle, gods på betingelse af, at denne opkaldte en søn efter ham.
Sikkert er det i alt fald, at Steen Basse 1446 tilskødede Torben Bille
alt sit købe- og pantegods i Fyn og Sjælland, og at en af dennes søn
ner fik navnet Steen Basse. Men Bassenavnet arvedes ikke videre i
Billeslægten, som hr. Steens ønske utvivlsomt havde været.
I anledning af denne godsoverdragelse kom Steen Basses enke, fru
Helene, i strid med Torben Bille om, hvad der havde været mandens
købte, modsat hans arvede gods. Men fru Helene fik ikke medhold;
1449 blev der truffet den foreløbige ordning, at Torben Bille skulle
have Lykkesholm. Enken måtte lade sig nøje med en mindre anpart
deri — og bevisbyrden for retten til det øvrige. Først efter hendes
død to år senere kom sagen til afslutning. Hendes værge, den bekendte
hr. Oluf Axelsen Thott til Vallø, der var kommet i besiddelse af hen
des part i Lykkesholm 1451, enedes med Torben Bille om, at denne
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Den gamle ladegård med »Odense Porte. ca. 1840 set fra haven i øst. Tegnet af
Fabritius de Tengnagel i juli 1839 (Den kgl. Kobberstiksamling).

skulle have en trediedel af gården samt en betydelig del af godset,
og ved en ny overenskomst 1454 afstod hr. Oluf endnu en trediedel.
Hans resterende part synes senere af datteren Birgitte at være solgt
til Billerne, måske til Torben Billes søn.
Om godset i tidligere tider vides yderst lidet. Om tilblivelsen intet.
Sikkert har Magelund allerede 1329, da dens navn første gang næv
nes, været en såkaldt sædegård, der vistnok har haft sit eget, måske
kun ca. 7 tdr.htk. store, enemærke med tilhørende bebyggelse af ar
bejdere og håndværkere på selve gårdens grund. Da Nyborg borgere
1447 havde klaget over fuskere på landet, gentog kongen det alminde
lige forbud mod håndværkere uden for købstaden, undtagen for dem
»som bo for nogle gode Mænds Gaarde, som er Hellerup og Lykkes
holm og andre saadanne mærkelige Gaarde«. Som altid hørte en
mølle til hovedgården. Magelund vandmølle nævnes første gang 1381,
og dens plads har sikkert været ved den gamle, forfaldne dæmning,
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der i sin tid må have stemmet vandet op om foden af Magelund slots
banke. — Hertil er før eller senere kommet fæstere i ordets kendte
betydning. 1338 svaredes af gårdens tilliggende 19 læster korn, og be
tydeligt må godset have været 1391, da dronning Margrethe påtænkte
at pantsætte gården for 10.000 mark sølv, en så betydelig sum, at der
senere er tvivlet om brevets ægthed.
Efter den ældste fortegnelse over Lykkesholms tilliggende ca. 1450
var der godt 53 landgildeydere, hovedsageligt gårdmænd. »Kostelig«
skov lå til godset. Heraf tilfaldt ca. 45 landgildeydere Torben Bille;
resten havde Anders Fyenbo »i Værge« for Oluf Axelsen Thott. Helt
uden rivninger synes denne deling ikke at være spændt af. Hr. Torbens
skriver påtaler, at en øde jord nok skulle have været bebygget, var
det ikke for en Anders Fyenbo, og han råder sin herre til ikke at skille
sig ved to gårde i Atterup — en by, der senere blev nedlagt under
Ravnholt — »thi da finge I Skade deraf«.
Torben Bille er kendt som en storgodsejer, der med kraft arbejdede
på forbedring og arrondering af sine mange godser. En sådan virk
somhed med Lykkesholm kan dog ikke spores. 1464, året før hr. Tor
ben døde, står gården endnu opført med 45 landgildeydere. Godset
var ikke forøget. Og splittet blev det efter hans død. Ældste søn, Bent
Bille til Egede og Søholm, fik Lykkesholm hovedgård, og 1471 tog han
låsebrev derpå. Først 1492 kom skiftet efter faderen til endelig afslut
ning, og Lykkesholms gods spredtes da mellem enken, fru Cecilie, og
fire børn. Der var i boet hovedgårde med samlet gods til hver af ar
vingerne ; dog fik hver sin part i forskellige byer under Lykkesholm.
Det blev så arvingernes sag senere at ordne sig ved salg og mageskifter.
Hvorvidt dette blev tilfældet med Lykkesholms gods kan ikke op
lyses. Kilderne til gårdens historie, der for den foregående tid har
flydt usædvanligt rige, stopper nu næsten ganske op for det følgende
hundredår. Gårdens arkiv er fattigt og strækker sig kun ned til 1640.
Ej engang ejerrækken for dette tidsrum kan fastslås. Måske er gården
efter Bent Billes død 1494 sprængt i mange arvelodder. Snarest har
dog sønnen Hans (død 1542) arvet Lykkesholm, der i så fald kan
være forødt af hans forgældede sønner. Om dens skæbne i Greve
fejden haves ej så meget som tradition. Parter må før eller senere
være kommet i slægten Rønnows eje. Hans Billes frue, Inger Corfitz329
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datter, var en Rønnow, og også ad anden vej var der arvemuligheder.
Ejler Rønnow til Hvidkilde (død 1565), har sandsynligvis samlet hele
gården på sin hånd. Sikkert er det, at den senere ejedes af hans datter,
fru Birgitte, og hendes mand, Henning Qvitzow til Sandager. Som alt
nævnt opførte Henning Qvitzow (død 1569) gårdens forlængst ned
revne bindingsværksfløj, enken (død 1590), eller sønnen Ejler, sten
huset.
Ejler Qvitzow til Elved, der efter faderens eller måske moderens
død overtog Lykkesholm, havde måttet dele arven med mange sø
skende og trykkedes af økonomiske vanskeligheder. 25. marts 1640,
få dage før sin død, enedes han med kansleren Christen Thomesen
Sehested om at mageskifte Lykkesholm mod Tanderup. Kansleren
skulle for byttet betale 11.000 rdl. samt 60 rdl. for hver td. htk.,
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hvormed Lykkesholm overgik Tanderup. Efter hans død gav arvin
gerne kansleren endeligt skøde på Lykkesholm med alt dens gods,
29 gårde og 2 huse foruden Gammel- og Nymølle
Christen Thomesen opførte nye ladebygninger, og inden syv års
forløb var godset forøget med mindst 19 gårde. 1648 købte kansleren
af kongen jus patronatus til Gislev kirke med kirkens part i korn
tienden — kronens part tog han i fæste af Odense hospital —, og
1653 fik han 17 af kronens gårde og huse nær Lykkesholm i pant for
4.754^ rdl. 1649 bestemte han, at der af gården årlig skulle svares
20 tdr. byg og 20 tdr. havre eller 60 rdL til fattiges underhold i
Odense hospital. — Selv boede han ofte på sin fynske gård, som han
omfattede med så stor interesse. Sikkert har han bestemt den til slæg
tens fremtidige hovedsæde. De vanskelige tider, som fulgte, kuld
kastede dog denne plan.
Krigskommissær Erik Sehested overtog Lykkesholm efter sin faders
død 1657. Også ham træffer vi i arbejde for gården. Han udkøbte
1660 søsteren Dorette af hendes arvepart i godset, erhvervede yder
ligere et par gårde og købte 1679 af kongen jus patronatus til Ellested
kirke, som efter faderens ansøgning var blevet annekteret til Gislev.
Og hovedbygningen lod han restaurere. Men tidernes ugunst havde
dog også ramt ham. Da han døde 1683, var gården i betydelig gæld,
og i de følgende 50 år prægedes gårdens historie af de fortvivlede
økonomiske forhold. Sønnen Otto Sehested, der efter moderens, fru
Margrethe Rammeis død 1699 havde arvet sin fædrenegård, så sig
nødsaget til at stille den til salg. Forpagtningsafgiften, 1407 rdl., for
rentede ikke gælden. Af godset svaredes sikkert lidt eller intet. 1713,
efter flere forgæves auktioner, opnåedes et antageligt bud, 29.300 rdl.
og Lykkesholms 453 tdr. htk. solgtes til Otto Sehesteds søster Mar
grethe, enke efter kaptajn Vincentz Kaas til Møllegaard. Hovedgår
den androg da godt 69 tdr. ager og engs htk. og 6 tdr. skovskyld.
Resten var bøndergods, tiender og mølleskyld. Besætningen, 80 mal
kekøer, måtte fruen købe af kreditorerne.
Allerede 1715 døde fru Margrethe, og gården gik da, efter forgæves
at være stillet til auktion, i arv til hendes søsterdatter, Margrethe
Rammel Winterfeldt, hvis mand, løjtnant Hans Frederik Kaas 1721
mageskiftede den til etatsråd Børge Trolle mod Lungholm. Også han
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blev af kreditorer tvunget til at udbyde gården, og atter afholdtes en
række auktioner uden bud. Først 1730 blev den for 27.000 rdl. købt
af amtmanden over Nyborg og Tranekær amter, etatsråd Theodor
Adeler. — Hermed fik Lykkesholm en ejer, der trods de slette tider
forstod at ophjælpe ejendommen. Bønderne fik afslag i deres afgifter,
enkelte gårde tilkøbtes, og på hovedgården udførtes afvandingsarbej
der, skovene plejedes med særlig omsorg, stengærder sattes, og haven
udvidedes uden for gravene. 1733 erholdt Adeler kgl. tilladelse til at
lægge Magelunds ca. 7 tdr. htk. under hovedgården. Allerede i Ade
lers tid sporer man således den fremgang, der først ret skulle komme
hans efterfølgere tilgode. Adeler, der fra 1758 skrev sig Lente af
Adeler, døde som gehejmeråd 1767, og efter enkens død det følgende
år solgtes gården ved auktion til senere krigsråd Otto Lindegaard for
godt 71.000 rdl.
Lindegaard tilhørte en gammel fynsk købmandsslægt, der havde
svunget sig op i embeds- og godsejerstanden. Som søn af justitsråd
Salomon Lindegaard til Hellerup havde Otto Lindegaard arvet en
betydelig formue. Nu blev han ejer af en gård på 77 tdr. htk. og 6
tdr. skovskyld foruden 316 tdr. htk. bøndergods, fordelt mellem 47
gårde og 51 huse, samt Gislev og Ellested kirker med deres konge
tiender. I ledelsen af sin gård blev han sin forgængers værdige af
løser, og i endnu højere grad forstod hans enke, Anne Cathrine
Bendz, efter hans tidlige død 1778 at varetage gårdens drift i overens
stemmelse med de nye tiders krav. Bøndergodset udskiftedes, skov
arealet udvidedes med plantagen, og forpagtergården Ravndrupgaarden tilkøbtes 1778. Hovedbygningen blev gennemgribende restaureret,
og de to sidefløje opført af sten fra gårdens nyindrettede teglværk.
Ved den driftige frues død 1796 gik Lykkesholm i arv til hendes
eneste søn, senere justitsråd Salomon Lindegaard. Allerede i mode
rens tid havde han taget del i gårdens drift. Med held forstod han
senere at bevare den for efterkommerne gennem de økonomisk van
skelige tider. 1825 døde han, og enken administrerede dernæst til sin
død 1838 godset ved sin søns hjælp. Hovedgården derimod bortforpagtedes, et forhold, der vedvarede, også efter at sønnen, senere etats
råd Otto Lindegaard, havde købt gården af sine medarvinger. Selv
styrede han skovene og godset. Af frigjort hartkorn, fremkommet ved
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Salen med vægmalerier forestillende kærlighedsscener, opsat af Anne Cathrine
Lindegaard (fot. Th. Andresen 1944).

fæstegods salg, inddrog han betydelige arealer under hovedgården,
hvorved skovarealet omtrent fordobledes til 738 tdr. Id., og markerne
forøgedes med 200 tdr. til 617 tdr. Id., ligesom et par mindre forpag
tergårde oprettedes. På godset huskes, at etatsråd Otto Lindegaard
havde indført hoverifrihed. Ved sin død 1875 kunne han overlade
gård og gods til sit eneste barn, senere hofjægermester Peter Salomon
Lindegaard, under så gode økonomiske forhold, at slægtens besid
delse deraf gennem en uoverskuelig årrække måtte synes sikret, men
hofjægermester Lindegaard så sig 1913, kort før sin død, nødsaget til
at sælge gården. I et årstid ejedes den af et konsortium, der påbe
gyndte salg af gods og skove, indtil kammerherre Chr. Sehestedt Juul,
besidder af nabogården, stamhuset Ravnholt, 1914 købte Lykkesholm
med 69 tdr. 4 skp. 1 fdk. og % alb. htk. ager og eng. 300 tdr. Id.
skov samt 3 gårde, 16 huse og 2 vandmøller for 1 million kr. Hoved
bygningen blev efter overtagelsen restaureret og indrettet til beboelse
for hofjægermester Ove Sehestedt Juul til Ravnholt, der overtog god
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serne efter sin faders død 1941. Lykkesholm har nu et tilliggende af
678 tdr. Id. ager og 330 tdr. Id. skov.
H. C. Andersen følte sig i særlig grad knyttet til flere af de øst
fynske herregårde, deriblandt Lykkesholm, og stod i nært forhold til
familien Lindegaard. Enkelte af hans værker er måske helt eller del
vis skrevet her, og det fremgår af hans breve, at han på Lykkesholm
følte sig frigjort, ja kunne føle sig helt kåd imellem ungdommen.
Nuværende ejer er Christian Ove Sehest edt Juul til Ravnholt, der
1948 efter faderens død overtog Lykkesholm. Hovedbygningen er for
tiden udlejet.
KAI ULDALL

EJERE
1329 Kirstine af Magelund
Peder Nielsen Brock
1376 - 80 Forskellige ejere
1380 Evert Moltke
1391 Dronning Margrethe
1391 Hennike Olufsen Bjørn
1416 Steen Basse
1446 Torben Bille
1494-ca. 1550 Forskellige ejere
ca. 1550 Ejler Rønnow
1565 Henning Qvitzow
1590 Ejler Qvitzow
1640 Chr. Thomesen Sehested

1657 Erik Sehested
1715-30 Forskellige ejere
1730 Th. (Lente af) Adeler
1768 Otto Lindegaard
1778 Anne Cathrine Bendz
Lindegaard
1838 O. Lindegaard

1913 Konsortium
1914 Chr. Sehestedt Juul
1948 Chr. O. Sehestedt Juul

BYGNINGER

Befæstet borg kaldt Magelund
Flyttet og kaldt Lykkesholm

Bindingsværksfløj opført
ca. 1600 Vestfløjen med tåmfrem
spring opført ved
Dominicus Baetiaz(?)
1640 Ladegård med Odense Port
opført
1668 Restaurering af hovedbygningen

1784 Sydfløjen opført
1786 Bindingsværksfløjen nedrevet
og nordfløjen opført
1859 Avlsgården brændt og
genopført
1914 Hovedbygningen istandsat

Portfløjen set fra vest (fot. Th. Andresen).

Glorup
Svindinge sogn, Gudme herred, Svendborg amt
Over hele Sydfyn har der altid stået ry af Glorup. Ikke for intet
var den et yndet udflugtssted igennem de sidste menneskealdre, kendt
for sin stilfulde hovedbygning, men endnu mere for sin skønne have.
Tilsammen dannede de et storstilet, af mange kendt, af alle omtalt
anlæg, et herresæde, der vel forstod at hævde sig ved en egen fornem
hed og storhed mellem Sydfyns mange strålende herresæder og karak
terfulde herreborge. Det 18. og 19. århundredes ejere har skabt det,
som det nu er, givet det europæisk tilsnit og midt i en frodig og yppig
egn fremtryllet noget, der mindede om et stykke Frankrig midt inde
på de fynske sletter.
Glorups store tid begynder forholdsvis sent. Det er Valkendorfernes berømteste mand, rigshofmesteren Christoffer Valkendorf, der
først drager den frem i den almindelige bevidsthed ved at knytte dens
335

SVENDBORG AMT

navn til sit. Det skete i slutningen af 16. århundrede. Længere tilbage
i middelalderen vides kun lidt om den. Dens første kendte ejer Povl
Nielsen til »Glothorp« (Mandsnavnet »Gloi«, sammensat med
»torp«), synes ikke engang at have været væbner; han må nøjes med
den ganske vist højst agtværdige titel: »hæderlig Mand«. Man får
unægtelig indtryk af, at han kun har været bonde, omend en fremra
gende mand inden for sin stand, der medbesegler sammen med prov
sten i Hesselager (1390) og kender fornemme folk. Men den mulighed
er ikke udelukket, at gården kan være meget gammel, såfremt man
kan tilskrive den det mærkelige voldsted fra den ældre middelalder,
der ligger ca. 400 m nordøst for den nuværende gård.
Hundrede år efter Povl Nielsens ejertid går det fremad for gård og
ejendom, da den bliver knyttet til den Valkendorfske slægt, der an
tagelig stammer fra landsbyen Walkendorp ved Tessin i Mecklenburg
og fra 14. århundrede optræder i Danmark. Glorups første ejer af
denne dygtige slægt, der i 200 år skulle betragte Glorup som sin
egentlige stamgård i Danmark, er Axel Valkendorf, der nævnes som
ejer af Glorup 1479 og tre år senere i pant fik en gård Bregnehave »i
Glorup«, et vidnesbyrd om, at Glorup oprindelig har været en
landsby. Han var gift med Anne Passow, der overlevede ham og
ægtede Jørgen Marsvin til Lindved. Aksel Valkendorfs femte ældste
søn Henning Valkendorf nævnes 1498 »i Glorup« ; men iøvrigt er det
sparsomt, hvad man ved om ham; men han synes at have spillet en
fremtrædende rolle i den fynske adel, blev 1523 optaget i rigsrådet,
deltog under Grevefejden i Christian III’ hyldning i Hjallese, men
blev ved grev Christoffers besættelse af Fyn tvunget over på grevens
parti. Med sin svoger på det nærliggende Rygaard, Johan Urne, ene
des Henning Axelsen »for Venskabs, Naboskabs og Svogerskabs
Skyld« om et magelæg, og han må have været interesseret i godssty
relse og godssamling. Den gamle selvejergård Ovenskov (nu Anhof)
købte han af de daværende 4 partsejere og fik 1532 kgl. låsebrev
derpå. Han var to gange gift, først med Anna Oxe, senere med Sidsel
Friis fra Østrup, og efterlod sig ved sin død 1535 en talrig børneflok.
Hans anden hustru døde først 1562 som en gammel kone, der til det
sidste styrede Glorup gård og gods sammen med sine talrige børn og
her synes at have holdt dug og disk.
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Hovedbygningen set fra portfløjen (fot. Niels Elswing).

Det var hendes søn, Christoffer Valkendorf (født 1525), der tilsidst samlede Glorup på én hånd, selvom en af hans brødre, Erik
(død 1605) endnu 1585 skriver sig »til Glorup«. Dygtig, retsindig og
med en omfattende arbejdsevne kom Christoffer Valkendorf til at
spille en stor rolle i datidens politik. Som rigshofmester var hans ind
flydelse meget betydelig, og der blev lagt beslag på ham på mang
foldige måder. Ikke mindst staden København skylder ham meget.
Men han var ikke blot politiker; der stak i ham et stort stykke af en
kulturbefordrer, og hans iver for at fremme lærdom og studium er
bekendt bl. a. fra det af ham grundede kollegium. Hans karriere i det
offentlige liv var glimrende. Rastløst virksomt gik hans liv hen, idelig
på rejser i rigens ærinde.
Og dog fik han tid til at pleje sin fædrenegård på det skønne Fyn.
I sin sognekirke i Svindinge fortæller han selv 1599 meget selvfølende
og morsomt naivt om sine bedrifter på sin hjemegn:
»1599. J. E. S. U. S. Jeg haver opbygt Glorup og Kirken af ny.
Jeg haver bekommet ald Svindinge Sogn under Glorups Herskab. Jeg
22 DSH 7
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haver ladet opsætte alle Stengærder om Glorups Fang. Af alt dette
roser jeg mig intet, men takker Gud. Men jeg glæder mig i Gud, at
jeg haver regeret mine Tjenere i Fred med Sagtmodighed og Kærlig
hed. Gud ske Lov. Date Cæsari, qvæ sunt Cæsaris. Christoffer Walkendorf. D. D. R. H.«
Hans egen meget velvillige bedømmelse af forholdet til sine fæste
bønder er mere end praleri. Kunne han end i de store forhold, han
arbejdede i, ude som hjemme, være streng og myndig, og en vis hen
synsløshed ikke altid undgås, savnes der dog ikke vidnesbyrd om, at
han var en human godsejer, og efter hans død vidnedes det, at han
havde været enkernes trøst, de forældreløses fader. Kærnepunktet i
hans forhold som godsejer er — som indskriften i kirken siger — at
han gjorde Glorup til midtpunktet i et stort godskompleks ved at
samle hele Svindinge sogn — dog fraregnet én gård — under hoved
gården. 1574 havde han tilmageskiftet sig 4 gårde i Svindinge sogn og
by og 1579 11 gårde i Lamdrup og alle kronens jorder, som kronens
bønder i Frørup og Øksendrup bruger over hele Svindinge mark;
resten har han ejet i forvejen, tilmageskiftet sig eller købt.
Til gården hørte dengang ikke mindre end 3 møller: En mølle med
vintervand for Glorup, Lamdrup mølle med 1 kværn, solgt 1505 af
Markvard Rønnow til Hvidkilde til Henning Valkendorf, Røde Mølle
med to kværne og Ny Mølle med én kværn. Endelig omtales på hans
tid Glorup skov. Christoffer Valkendorf havde tillige patronatsretten
til Svindinge kirke, idet allerede 1554 en forordning havde bestemt, at
»de Valkendorfer af Glorup alletid herefter skulle have Svindinge
Kirke i Befaling«. Den lutherske kirke var han hengiven af hjertet.
Svindinge kirke, som han opførte i 1570erne, og som er den eneste
landsbykirke af virkelig værd, renæssancen har efterladt os, er et
ydre vidnesbyrd derom.
Som munkene i gamle dage først byggede kirken, før de tænkte på
sig selv, således tog Christoffer Valkendorf også først fat på sit eget
hus, efter at han 1578 havde fået sin sognekirke færdig. Adskillige
granitblokke fra den gamle kirke, han ikke fik brug for i den nye,
har han åbenbart anvendt på sin gårds sokkel. Tilsyneladende er sok
kelpartiet det eneste af hans bygning, der er tilbage i det nuværende
firfløjede barok-palæ. Men går man blot ned i kældrene, viser det sig,
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at kælderstokværket af Christoffer Valkendorfs Glorup står endnu i
bedste velgående, solidt hvælvet under alle fire fløje. Flere af disse
kælderrum er mærkelig høje, og der er skønne og store toskibede
pillesale tilbage i flere af fløjene, ja hele østre fløjs kælder har været
én eneste stor pillesal, der strakte sig fra gavl til gavl. Dette ældre
Glorup var med sine fire fløje et for datiden såre anseligt anlæg, og
ikke altfor mange herremænd nåede at få en firfløjet gård opført. Men
hvorledes Glorup ellers har set ud dengang, kan man nu kun have
gisninger om. Østre fløj lige over for portfløjen var den dybeste og
synes at have været hovedhuset, det egentlige beboelseshus. De svære
solide kældre hele anlægget rundt forudsætter endelig, at de må have
båret to stokværk, og derpå tyder også traditionen om 4 tårne,
hvoraf dog nogle må antages at have været trappetårne. Hvor tårnene
har stået, kan ikke mere ses; hjørnetårne kan der dog næppe have
været. Christoffer Valkendorfs Glorup har gjort et stateligt indtryk,
og når han prydede endog stalddøren i sin ladegård med billedhug
gerarbejde, kan man vel gå ud fra, at borggården heller ikke har sav
net sandstensprydelser af forskellig art. Af de grave, der har omgivet
borggården, er fordybningen af nordre grav endnu synlig. Antagelig
har en grav skilt borggård fra ladegården, der lå mod vest, ud for
22*
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portfløjen. Der har været bygget her 1604, da der over døren til heste
stalden blev anbragt en endnu opbevaret sandstenstavle med billedet
af en hest, bygherrens fædrene og mødrene våben i topstykket og en
italiensk indskrift. En italiensk stenhugger må have arbejdet for rigs
hofmesteren. Tavlen i kirken viser, at borggården i al fald i alt væsent
lig må have været færdig 1599.
Efter rigshofmesterens død 1601 og efter broderen Eriks død 1605
gik gård og gods over til brodersønnen Henning Valkendorf. Han
kunne langt fra måle sig med den berømte rigshofmester og ind
skrænkede sig hovedsagelig til at passe sine gårde. Foruden Glorup
sad han inde med Søbogaard i Sunds herred, som han allerede 1598
havde fået som gave af sin farbroder rigshofmesteren, dog med den
bestemmelse, at Ditlev v. Qualen skulle have lov til at bo der i sin
levetid. Ved sit ægteskab 1592 med Anna Brockenhuus blev han til
lige ejer af Bramstrup i Åsum herred. I det offentlige liv spillede han
ingen større rolle og døde, vistnok ret ung, i 1626, enken først 1658.
Skønt han havde haft 4 mandvoksne farbrødre, var han i sit slægtled
den eneste bærer af Valkendorfnavnet. Selv havde han kun ét barn,
sønnen Henning Valkendorf, der efter sit giftermål med Karen Brahe
havde fået Bramstrup overladt. Da han tiltrådte sin fædrene gård, fik
denne igen en ejer af store dimensioner, selvom han ikke, hverken i
evner eller karakter, kunne stå mål med den gamle rigshofmester.
Men han trådte værdigt i hans fodspor som godsejer og embedsmand.
I sidstnævnte egenskab var han bl. a. generalkrigskommissær under
Kejserkrigen. Omtrent samtidig tiltrådte han stillingen som lensmand
på Odensegaard, og var fra nu af i en menneskealder, både i fred og
under fejde, en af Fyns ledende mænd, samtidig med at han gjorde
god fyldest i rigens tjeneste. Velset også ved hove for sin dygtighed
og redelighed belønnedes han ved Frederik IH’s tronbestigelse med
ridderslaget.
Men Henning Valkendorf var tillige den store godsejer, der — som
det synes: ikke uden held — kæmpede mod de nedadgående tider for
landbruget, så han ved sin død må have været en holden mand. Det
var vistnok også ham, der udvidede Glorup med næsten hele Brenderup by i Gudbjerg sogn. Bramstrup havde han solgt; til gengæld
købte han 1637 Klingstrup og året efter Bjørnemose, og tillige ejede
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han Hesleholm i Skåne. Meget opholdt han sig ikke på Glorup. Her
boede stadig hans moder, der kun en kort stund overlevede ham.
Oftest holdt han til på Odensegaard ; men på Glorup, hvor han var
født, lukkede han dog sine øjne, 1658, kun 63 år gammel. Den 8.
januar prædikede Odense biskop både over ham og moderen. Han
havde været 3 gange gift. Efter sin første hustrus død 1631 havde
han ægtet Anne Barnekov (død 1648); tredie gang var han gift med
Margrethe Blome fra Holsten, der overlevede ham i mange år og først
døde 1679. Alle er bisat i det af Henning Valkendorf opførte kapel
ved Sankt Knuds kirke i Odense.
Ved Henning Valkendorfs død viste det sig dog, at hans efterladte
velstand ikke kunne stå de onde tider igennem, der netop nu med
svenskekrigen i følge særlig ødelagde Nyborgegnen. Hans enke måtte
1661 gøre opbud. En part — øjensynlig hovedparten — af Glorup
tilligemed patronatsretten til Svindinge kirke tilfaldt viceskatmester
Henning Pogwisch til Hollufgaard, for en fordring på 14.237 rdl.
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Hoffman,
»Proserpinas
rov«
(fot. Harry
Petersen).

Men den nye ejer, der ikke selv sad altfor godt i det, afhændede
samme år, hvad han ejede i gården, til generalløjtnant Hans Ahlefeldt, en af de tre indflydelsesrige Ahlefeldter fra midten af 17. år
hundrede, hvis magtstilling gav anledning til benævnelsen »det Ahlefeldtske århundrede«. Han var en anset og dygtig officer, havde
tappert og betænksomt deltaget i Københavns forsvar — Ahlefeldtsgade er opkaldt efter ham — og havde i slaget ved- Nyborg væsentligt
bidraget til sejren over svenskerne. Efter krigen havde Hans Ahlefeldt
mange civile hverv bl. a. som indehaver af iflere amtmandsstillinger,
og hos Christian V var han i høj gunst, så det kun er mærkeligt, at
han slet ikke brugtes i Den skånske Krig. Med sin første hustru Catharine Sehested til Petersdorf i Holsten (død 1670), enke efter Sivert
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Urne til Raarup, nu Cathrineberg i Københavns amt, der opkaldtes
efter hende, var han 1661 blevet ejer af denne gård, som han gjorde
til en af Sjællands store landejendomme. Han interesserede sig dog
mest for Glorup, som han betragtede som sin egentlige sædegård, og
hvor han bestandig holdt hus. Gården Ovenskov gav han vistnok efter
sin anden hustru Anna Rumohr (død 1711) navnet Anhof. I en alder
af 70 år døde han 1694 og blev bisat sammen med sin året efter af
døde søn Christian i et nyindrettet kapel i Sankt Knuds kirke i Odense,
hvor Anna Rumohr 1701 rejste og bekostede et af baroktidens præg
tigste gravminder i Danmark, udført af Thomas Quellinus. Her er
Hans Ahlefeldt fremstillet i fuld figur med tidens martialske og brovtende holdning og med et lidt overanstrengt officielt udtryk i sit
ellers tiltalende og djærve ansigt. Hans første hustru er fremstillet i
buste.
I over 30 år var Hans Ahlefeldt ejer af Glorup. Men det var i de
for landbruget overordentlig onde tider, da jorden næsten ingen værdi
havde, dog gav han ikke op og tog straks fat på at udbedre godset.
Kronen skyldte ham åbenbart mange penge, og da den ingen havde,
fik han udlæg i jordegods. 1662 får han for 14.146 rdl. 14 sk. ialt
25 gårde, foruden flere mindre ejendomme i de nærliggende Frørup
og Øksendrup sogne. Han havde imidlertid endnu så sent som 1688
noget udestående med kronen, der dette år traf en ordning med ham,
hvorved bl. a. godt 39 tdr. htk. af Svindinge marker »med hoslig
gende Ovenskovgaard, Anhof kaldet« på godt 8 tdr. htk. herefter
skulle ligge under Glorups hovedgårdstakst, med de sædvanlige fri
heder. Hans Ahlefeldt har åbenbart kunnet opnå en hel del. Thi
samme dag får han også gavebrev på fri birkeret til Glorup med
tilliggende; birket bestod til 1833. Glorup havde følgelig i Ahlefeldts
ejertid opnået ikke blot en forøgelse af sin godsmængde, men en
vigtig herlighed mere end tilforn. Fra de store matrikelarbejders tid
foreligger interessante oplysninger om Glorup gård og gods. 1688
havde Glorup godt 68 tdr. htk. Men dertil skal åbenbart lægges 42
tdr. htk., hvorom det hedder, at det er »den Jord, som for Svindinge
og Tange Byer er tagen og siden Anno 1660 Glorup er underlagt,
hvoraf som af andet Bøndergods kontribueres«. Det er øjensynlig
til disse jorder, ordningen med kronen samme år sigter. Gårdens
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samlede hartkorn bliver da godt 110 tdr. ager og eng. Ialt var den
gang 433 tdr. Id. under plov, og der regnedes med 171 læs hø, græs
ning til 42 høveder og olden til 120 svin (skovskylden var kun godt
5 tdr. htk.). Af sognets 40 gårde og 23 huse lå de 37 gårde og 22 huse
til Glorup, og dertil kom af gårde i nabosognene: 9 i Gislev, 19 i
Øksendrup, 6 i Gudbjerg, 6 i Langå og 23 i Frørup. Glorup har såle
des været ikke blot et stort, men et særdeles velarronderet gods.
Anna Rumohr sad efter sin eneste søns død barnløs tilbage på den
store og skønne ejendom. Det fortælles, at Christian V’s trofaste mini
ster, den dygtige finansmand, gehejmeråd Chr. Sigfred v. Piessen fra
Meklenburg efter sin tredje hustrus død 1702 skal have anholdt om
hendes hånd. Hun afviste hans frieri, men som tegn på sin agtelse for
den udmærkede mand, han var både af karakter og evner, skal hun
have testamenteret ham Glorup. Dette skete 1705. Først året efter hen
des død 1711 kunne han tiltræde ejendommen. Piessen havde imidler
tid fra 1704 taget fast ophold i Hamburg og kom kun i ny og næ til
Danmark, og Glorup var tilmed kun en af hans mange besiddelser,
der vistnok stod ham ret fjernt. Efter hans død 1723 i Hamburg arve
des gård og gods af hans ikke mindre berømte søn, gehejmeråd Chr.
Ludvig Scheel v. Piessen, der sammen med sin lige så begavede broder
Carl Adolf spillede en stor rolle i Frederik IV’s senere og i Christian
VI’s første regeringsår. Begge faldt de i unåde 1734. Chr. Ludvig
Scheel v. Piessen, der ved siden af at være en duelig diplomat særlig
havde vist evner som finansminister, trak sig tilbage til privatlivet og
gik nu helt op i arbejdet med sin store formue og i bestyrelse af sine
talrige godser. Ved sit ægteskab med Charlotte Amalie Skeel var han
blevet ejer af Fussingsø, og desuden ejede han foruden Glorup tid
efter anden adskillige andre herregårde, deriblandt Holbækgaard, Od
den, Selsø og Lindholm.
Efter Piessens død 1752 solgte hans arvinger 1754 Glorup, der to år
i forvejen vurderedes til 40.000 rdl., til grev Chr. Fr. Otto WedelJarlsberg, atter en såre godsrig mand, der foruden sit norske grevskab
og foruden Glorup tid efter anden ejede Basnæs, Dronninglund og
Sønderskov. Glorup skilte han sig dog af med allerede 1757, da han
solgte det til kancelliråd Hans Riegelsen for 90.000 rdl. Men heller
ikke han beholdt ejendommen længe. 1762 købtes gård og gods af
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Slotskirken ved Glorup (fot. Harry Petersen).

grev Adam Gottlob Moltke til Bregentved, der tillige 1765 købte den
nærliggende Rygaard, Urneslægtens gamle stamsæde. Købet var delvis
sket for hans anden hustrus medgift og for en lotterigevinst på 60.000
rdl. Tilsammen kostede de to ejendomme 120.000 rdl. Som den for
træffelige landmand og godsejer, han var, og støttet af de opadgående
tider for landbruget efter århundredets midte, fik han også Glorup på
fode. Det må vistnok regnes for godt, når den 1782 indbragte 3.300
rdl. Den havde da godt 119 tdr. htk.; men skovskylden var stadig kun
på 5 tdr. Ved gården havde grev Moltke indrettet en »skøn« dyrehave ;
andre, men kun små skovpartier lå spredt i gårdens enemærker.
Først med Moltkerne kom Glorup ret under røgt og pleje. Siden
Anna Rumohrs død 1711 havde den næppe for længere tid ad gangen
set nogen af sine talrige ejere under sit tag. De havde holdt til andre

345

SVENDBORG AMT

Det toskanske tempel med Wiedewelts statue af Andromeda (fot. Harry Petersen).

steder og havde været meget optagne mænd, dels på statens og dels
på egne vegne. Gårdens nærmeste interesser er blevet varetaget af
andre, af bestyrere og forpagtere. Gården har i det store og hele stået
ubeboet, og det kan ikke undre, om Christoffer Valkendorfs gamle
herresæde i tidens løb er blevet forfaldent og da navnlig op igennem
18. århundrede.
Allerede C. L. v. Piessen havde givet Christoffer Valkendorfs Glorup
en helt ny karakter. Det øvre stokværk og dermed også tårnene for
svandt. Glorup blev et lavt regulært barokanlæg med et mægtigt man
sardtag. Hovedfacaden (den vestre) ud mod adgangen fra ladegården
fik midterrisalit og højfornemt portparti, som prospektet i Frederik
V’s atlas viser det. Bygmesteren var Philip de Lange, og ombygningen
fandt sted 1743 - 44. Men det blev A. G. Moltke, der ganske omskabte
rigshofmesterens værk og fuldstændig inde som ude gav det barok
palæets karakter, om end det firlængede anlæg egentlig er ubarokt af
væsen. Man var her bundet af den ældre bygning. Det nye Glorup
komponeredes efter dobbeltaksen, der deler gårdfacaderne symmetrisk
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og aksefast. Hovedfacaderne (den ydre og gårdens) blev meget natur
ligt lagt efter trafikretningen vest-øst. Ydre hovedfacade markeres af
porten og gårdens hovedfacade af den store fritrappe op til hovedind
gangen, der førte ind til vestibulen med en smukt komponeret dob
belttrappe. I nord-sydaksen anbragtes trapper op til sidefløjenes døre ;
sydfløjens førte ind til havestuen med dør videre ud til haven. Det
blev dog ikke den dybe østfløj, der blev den fornemst udstyrede af
fløjene, skønt det var her, hovedindgangen og vestibulen fandtes. Det
gik som så ofte i 18. århundrede. Fløjen ud mod haven, her altså sydfløjen, blev den foretrukne ; til højre og venstre for havesalen ligger
her to fornemt stilfulde rum med skønne, harmoniske inddelinger af
væggen. Særlig den helt panelbeklædte spisestue med et enkelt og dog
såre raffineret behandlet stukloft — alt holdt i hvidt og guld — er af
nobel og fin virkning.
De fire ret lave fløje har fylde og en vis størrelse, fordi de dækkes
af mansardtage ; men det er dog ikke ved storhed og monumentalitet,
Glorup nu udmærker sig, selv om den klassicistiske lanterne over por
ten giver A. G. Moltkes Glorup noget slotsagtigt. Dets største charme
som arkitekturværk ligger i den gennemførte stil i anlægget som hel
hed, i det lyse smukke gårdinteriør, hvis facader er behandlede efter
alle symmetriens regler, og hvor risalitter, attiker og dekorative frontispicer er bragt i anvendelse for at gøre totalvirkningen så pompøs
som muligt, og sidst, men ikke mindst, i den ydre hovedfacade, der er
komponeret med midt- og siderisalitter, og hvor særlig portpartiet med
dobbeltpilastre, attik og frontispice i svært stenhuggerarbejde tilfreds
stillede alle barokarkitekturens fordringer til den fornemme indkør
selsport. Portattiken bærer en indskrift, der forkynder, at A. G. Moltke
1765 lod bygningen forny. Spørgsmålet er, hvilken bygmester han har
betroet dette arbejde. Man har været tilbøjelig til at mene, at ingen
ringere end N. H. Jardin har æren for det Moltkeske Glorup, og alt
taler for, at han har haft sin andel i resultatet, både ud- og indvendig.
Jardin må dog dele æren med sin bygningstegner Christian Josef Zuber,
der selv fortæller, at han »har haft den Lykke, dels at opføre selv,
dels at give Projekter, Planer og Tegninger over Bygninger, som ved
andre ere fuldførte«. Om herregården Glorup siger han — med nogen
overdrivelse — at han selv har opført den, og at denne gård hører
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»blandt de anseligste og zirligste Bygninger af deres Slags i Riget«.
A. G. Moltkes enke, Sofie Hedvig Råben havde af gode grunde
megen interesse for sine fynske gårde, og året efter sin mands død
oprettede hun 1793 Glorup, Rygaard og Anhof, der i begyndelsen af
18. århundrede var blevet udskilt som særlig ejendom, til stamhuset
Moltkenborg, til fordel for sin ældste søn, den senere gehejmekonferensråd, grev Gebhard Moltke, der i 58 år var Glorups ejer og tillige
erhvervede Mullerup i Gudbjerg sogn. Hans karriere var glimrende,
og såvel i Norge som i Danmark indehavde han høje embedsstillinger.
Han ægtede Birte Huitfeldt fra Clausholm, der døde 1788, og efter
hendes død Bertha Sofie Bille Brahe fra Egeskov, der døde 1833.1 året
1843 antog han som successionsberettiget til det Huitfeldtske fideikommis gennem sin afdøde hustru navnet Moltke-Huitfeldt. Højtbedaget døde den gamle greve sidst på året 1851 og efterfulgtes som
besidder af stamhuset af Adam Gottlob Moltke-Huitfeldt. Efter at
have tilbragt sine ungdoms- og manddomsår i hoftjeneste og som
Dagligstue (fot. Niels Elswing).
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diplomat bosatte han sig, da han havde overtaget stamhuset, på Glo
rup ; allerede tidligere, i 1848, var han gået ind i dansk politik og
endte som kongevalgt medlem af landstinget. Både han og hans hustru
Eliza komtesse Razumowska, som han 1828 havde ægtet i Wien, lig
ger begravet på Svindinge kirkegård, hvor der er rejst et smukt monu
ment over dem. Greven døde 1876, hans hustru først 1892.
Under disse to besiddere, der i næsten 100 år ejede og beboede den
skønne fynske gård, nød den godt af deres administrationsdygtighed
og de stadig bedre tider for det store landbrug. Det ér i deres tid, og
da navnlig under den sidste af dem, de store arbejder foretoges, der
gav Glorup dets nuværende udseende, idet bl. a. ladegården flyttedes
længere bort, hvorved selve hovedbygningen kom til at ligge frit, nu
med haveanlæg foran indkørselsfløjen. Navnlig gjorde han Glorup
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Vestibule (fot. Niels Elswing).

have med dens mere end 25 tdr. Id. til det enestående værk, den er.
Fra ældre tid fandtes kun en lille beskeden forhave ud for sydfløjen
og et større engelsk haveanlæg mod sydvest fra slutningen af 18. år
hundrede, der nu udgør mere end de tre fjerdedele af hele haven;
men allerede A. G. Moltke havde plantet de lange lindealleer. Ter
rænet mellem de to alleer var imidlertid meget sumpet og moseagtigt,
og her var det, der 1860-70 vistnok efter H. A. Flints tegning og i
Eltzholtz’ udførelse anlagdes en prægtig parterrehave i fransk stil, be
grænset af de høje lindealleer til begge sider ; med sit blomsterflor —
i havens glanstid udplantedes fra Glorups drivhuse mere end 100.000
planter i blomsterbede og rabatter — med sine vaser og statuer strakte
den sig hundreder af meter mod syd, hvor udsigten begrænsedes af
høj bevoksning. Nærmest selve bygningen findes rosenterrassen, med
sirligt formede taks og buksbom; den sænker sig ned mod fontæne
bassinet, der alene er af 200 meters længde, med en lille idyllisk ø
midt i; her var et springvand anbragt, hvortil vandet lededes fra en
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Spisestue med Jens Juels maleri af familien Raben-Levetzau (fot. Niels Elswing).

kilde i Svindinge by, nu findes der en statue forestillende »Proserpinas
rov« af Hoffman. Først bagved bassinet kommer den egentlige par
terrehave, med regelrette gange og cirkelplæner, med en vrimmel af
statuer og vaser, regelret opstillede som flankerende og samlende det
hele anlæg. For enden af den østligste allé står Andromeda i marmor
i et skønt lille toskansk kuppeltempel. Figuren skyldes Wiedewelt, og
den var oprindelig opstillet i Moltkes Palæ på Amalienborg og af
A. G. Moltke flyttet til Glorup. Søjlepavillonen er i 1870’erne fornyet
efter et ældre forbillede, der dog næppe, som tidligere antaget, skyldes
C. Fr. Harsdorff.
Hvad A. G. Moltke-Huitfeldt havde begyndt, fuldførtes af sønnen
grev Gebhard Léon Moltke-Huitfeldt, der for øvrigt tilbragte sin meste
tid i udlandet som diplomat og endte som gesandt i Paris, hvor han
døde 1896. Det var ham, der anbragte de mange store statuer i haven.
Han var gift med grevinde Marie Seebach fra Tyskland; hun over
levede sin mand i en del år og døde 1902 i Paris. Deres søn grev
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Adam Gottlob Carl Moltke-Huitfeldt (død 1944), der ligeledes har
tilbragt sin meste tid i udlandet i diplomatiske hverv og i Washington
1896 havde ægtet Louise Eugenie Bonaparte, et oldebarn af kejser
Napoleons broder, den senere kong Jerome af Westphalen i dennes
amerikanske ægteskab, tiltrådte stamhuset ved faderens død. Den nu
værende ejer er kammerherre, hofjægermester, landbrugskandidat
Leon Charles Joseph greve Moltke-Huitfeldt, der fra 1924 havde
været forpagter af gården. Efter at han i 1962 overdrog Rygaard gods
til sin datter baronesse Alice Rosenkrantz, er Glorup gods’ tilliggende
ialt på 1.373 tdr. Id., hvoraf 658 tdr. Id. er ager og eng og 664 tdr. Id.
er skovdistrikt.
VILH. LORENZEN

EJERE
1390 Povl Nielsen
1479 Axel Valkendorf
ca. 1562 Christoffer Valkendorf

1661 Hans Ahlefeldt
1712 Chr. S. v. Piessen
1723 Chr. L. Scheel v. Piessen
1754-62 Forskellige ejere

1762 A. G. Moltke
1851 A. G. Moltke-Huitfeldt
1944 L. C. J. Moltke-Huitfeldt

BYGNINGER
Voldsted
ca. 1590 Firfløjet hovedbygning i to
stokværk med fire tårne opført
og omgivet med grave
1743-44 Ombygning ved Philip de
Lange; øvre stokværk og
tårnene nedrevet
1765 Ombygning ved Chr. J. Zubcr
1860 - 70 Avlsgården flyttet og haven
anlagt

Hovedbygningen set fra sydøst (fot. Niels Elswing).

Rygaard
Langå sogn, Gudme herred, Svendborg amt
I året 1908 døde i København en enlig gammel dame, frøken Sophie
Caroline Urne, det allersidste skud af den berømte slægt, hvortil hun
hørte, og fem år før var hendes eneste broder, fuldmægtig i finans
ministeriet Axel Urne død som slægtens sidste mand og havde fået
dens våben, et guldbevæbnet gråt ørnelår i blåt felt, med sig i graven.
Dette søskendepar var børn af den i deres spæde barndom afdøde
amtmand Frederik Urne, hvis fader var overpræsident i København
gehejmeråd Christian Urne, og de stammede i lige linje ned fra den
ældste med sikkerhed kendte ejer af Rygaard af denne æt, »store«
hr. Jørgen Urne.
Slægten Urne hørte til landets ældste og navnkundigste ætter. Dens
første slægtled er usikre, men allerede i Valdemar Sejrs tid florerede
den, og i århundreder indtog den en fremskudt stilling. Mange af dens
23 DSH 7
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Hovedbygningen set fra nordvest (fot. Niels Elswing).

medlemmer bar de gyldne sporer, og af dens rækker udgik en katolsk
bisp, en rigsmarsk, en statholder i Norge. Flere af slægten var rigs
kanslere, adskillige havde sæde i rigsrådet, en del beklædte landsdom
merembedet. Landets betydeligste len betroedes slægtens mænd, og
den stod på fuld højde lige til enevældens tid. Derefter nåede den vel
i reglen ikke så højt op som forhen, men i modsætning til adskillige
andre af landets kendte slægter, der i årenes løb ligefrem gik til bunds,
holdt Urnerne ryggen stiv til det sidste og beklædte lejlighedsvis høje
embeder, som justitiarius i højesteret, stiftamtmænd o. s. v.
I årenes løb ejede slægten et betydeligt antal herregårde inden for
det daværende riges grænser, i hvert fald over 70, hvoraf broderparten
lå på Fyn, men alligevel er det nu yderst få herregårdsbygninger, der
til vor tid står som et synligt minde om dens rigdom og vælde. Mens
Hesselager, Ørbæklunde og Borreby endnu daglig bringer bud om
slægten Friis, Rosenholm, Skafføgaard og Lynderupgaard om Rosenkrantzerne, Ulstrup, Vorgaard og Broholm om Skeelerne, Egeskov og
Nakkebølle om Brockenhuuserne — for blot at nævne nogle —, er
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Rygaard vistnok den eneste vel bevarede gamle bygning, der står som
et iøjnefaldende minde om Urnernes stolte æt. Til gengæld hører den
til den forholdsvis lille kreds af herregårdsbygninger, der omfattes
med særlig interesse, til dem, vi for enhver pris ønsker bevarede; for
gammel, ærværdig og smuk er den, og dertil i en sjælden grad uberørt.
Netop den uberørthed, der er over dette 400 år gamle bygnings
værk, over denne tætsluttede gård med de mange stilfulde, kamtak
kede og blændingsprydede gavle, fodener den med en særlig evne til
at skabe en ejendommelig stemning hos beskueren, og den, der gen
nem den snævre port træder ind på den lille gårdsplads med de mange
hyggelige og lune kroge og overalt føler sig klemt inde mellem de
talende røde, med buefriser smykkede mure, føler sig helt hensat til
en tid, da sværdet sad løst i skeden, og det var bedst at tage hjælmen
på, når man skulle over på den anden side af vindebroen.
Rygaards fire fløje, der delvis hviler på pæle, nedrammede i en
sump, er ikke opførte under et, men dog alle i løbet af en kort år
række. Den høje og anselige hovedfløj, den nordlige, der er 24 m lang
og 10 m bred og hviler på et fundament af rå kamp, er sengotisk og
må stamme fra det 16. århundredes første fjerdedel. Over den toski
bede kælder med krydsribbehvælvinger har den to af røde mursten
opførte stokværk, af hvilke det andet hviler på en udkragning, båret
af flade buer, og over dette findes et med vægtergang forsynet, ud
kraget halvstokværk, der hviler på buebærende konsoller. Gavlene er
som alt nævnt kamtakkede og prydede med smukke blændinger.
Andet stokværk optages helt af riddersalen, hvori der endnu findes
kamin ved begge gavlene samt svage rester af oprindelige kalkmale
rier, og hvorfra der i muren fører en snæver trappe op til vægtergan
gen med de bevarede skydehuller; den har i mange år været brugt til
kornloft, hvoraf den naturlige følge har været, at hærskarer af rotter
har tumlet sig, hvor forhen borgherrens højbårne frænder og venner
i maleriske dragter af fløjl og silke dansede menuet til folkevisens
toner i vokskærternes milde skær.
Meget snart efter hovedfløjens fuldendelse må den sydlige fløj, port
huset, antages at være opført. Materiale og teknik er den samme som
i hin. Portgennemkørslen springer noget frem og afsluttes foroven af
en kamtakket gavl. Også denne bygning har to stokværk, hvoraf det
23*
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øvre er udkraget over en frise af flade buer, hvilken frise også findes
under gesimsen. — Således stod Rygaard som et parallelanlæg i lighed
med, hvad der endnu ses på Damsbo, men snart blev en vestlig og en
østlig fløj i to stokværk tilføjet; også disse er i materiale, teknik og
stil som hovedfløjen. Dermed havde bygningen i det væsentlige fået
sin endelige skikkelse, der bærer vidne om, at bygmesteren har været
en mand, der forstod sin kunst til bunds. Muligvis har det hele alt
stået færdigt, før bygherren hr. Johan Urnes død 1537. Langt senere,
antagelig henimod århundredets slutning, opførtes de to runde tårne
af Niels Bild, begge inde i gården, et højere midt for hovedfløjen, et
lavere i hjørnet mellem porthuset og vestre fløj. Den firkantede gårds
plads, der i forvejen ikke var stor — ca. 17 m lang fra vest til øst, ca.
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14 m fra nord til syd —blev derved end mere snæver, men den fik
mere malerisk liv og afveksling, skønt det høje tårn er meget nøgternt,
uden buefriser eller anden udsmykning. Såvel borge- som ladegård
var omflydt af vand, men senere er en del af dette tilkastet; endnu
strækker sig dog mod vest og nord en sivkranset lille sø, der før var
et trygt værn, nu kun en lille idyl.
Rygaard nævnes første gang i et dokument fra 1372, som dog viser,
at gården var en del ældre, da det deri omtales, at en vis Hagbard
Jonsen havde ejet den i første halvdel af samme århundrede. Ved
skiftet efter ham havde hans svigersøn »Petrus Rusticus« — altså en
adelsmand af en af slægterne Bonde — fået Tøjstrup og noget andet
gods, mens »Rythe« tilligemed en gård i Langå med 9 afbyggere
(coloniis) var kommet til hans datter Margrethe Hagbardsdatter, hvis
svigersøn var Nicolaus Urne, der skal have været gift med Margrete
Lagesdatter Nye eller von Halberstadt, som må antages at have bragt
Rygaard til sin mand, da det vides, at hans sønnesøn ejede den. Da
gården derefter fulgte slægten Urne til henimod det 16. århundredes
slutning, må den i et par århundreder have været i dennes besiddelse.
Om Nicolaus Urne er ikke meget at berette; han døde 1384 og
havde nogle børn, blandt hvilke sønnen hr. Lave Nielsen Urne til
Hørby i Tudse herred, der sandsynligvis har været gårdens næste ejer.
At han havde forbindelse med egnen kan i hvert fald sluttes af, at
han 1407 beseglede et af Gudme herredsting udgivet vidne. Han næv
nes oftere, blev ridder ved kroningsfestlighederne i Kalmar 1397 og
levede endnu i 1412. Blandt hans børn var sønnen Jørgen, fra hvem
næsten hele den nyere slægt Urne nedstammede, men han var da også
fader til omtrent en snes børn.
Denne Jørgen Urne, der ligesom sin fader opnåede ridderværdighe
den, er den første af Urnernes slægt, der bestemt vides at have ejet
Rygaard. Foruden denne havde han mindst fire andre fynske herre
gårde, men hvad forslog vel det til en så stor børneflok! Han kaldes
»store« hr. Jørgen Urne, skal have været en lærd mand og en tid
landstingshører på Fyn, men i øvrigt vides ikke ret meget om ham.
Han døde 1480 og overlevedes længe af den sidste af sine tre hustruer,
fru Kirsten Clausdatter Krumstrup til den i Grevens Fejde afbrændte
Bondemosegaard i Svanninge sogn ; hun var moder til ni af hans
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børn, blandt hvilke var sønnen Johan, der blev Rygaards følgende
ejer, den tredie i rækken, der bar de gyldne sporer.
Det faldt i hr. Johan Urnes lod at være gårdens ejer i den bevægede
første tredjedel af det 16. århundrede; da han hørte til en af landets
første familier og var medlem af rigsrådet, kunne han ikke undlade
at tage åbenlys stilling til tidens store spørgsmål, og da han var bro
der til Roskildebispen, den lærde og kloge hr. Lave Urne, og svoger
til dennes efterfølger, den stivnakkede hr. Joakim Rønnow, var hans
stilling omtrent forud givet, og dog er der en vis uklarhed over den.
Efter at han 1534 havde overgivet Københavns Slot, hvor han var
høvedsmand, til grev Christoffer, blev han af denne ført som fange
til Meklenborg, og da han 1536 vendte hjem, mistede han sin stilling
i rigsrådet. Året efter døde han og blev begravet i Langå kirke, hvor
der findes et sandstensepitafium over ham og hans anden hustru. Han
havde først været gift med Mette Oxe, derefter med Anne Rønnow,
en lidet tiltalende kvinde, der først mange år efter fulgte ham i graven.
Den nye bygning, hr. Johan havde ladet opføre på Rygaard, kom
snart til at stå sin prøve, for da Svendborgs borgere i fejdens tid
drog hærgende gennem Fyn, kom de også hertil, og trods den stærke
nye bygning og de omgivende grave lykkedes det dem at slippe ind.
De tog, hvad der var, og fik af greven lov til at beholde »alt det Skyts,
Lod og Krudt, Falkenetter, Halvslanger, Skerpentiner og Hagebøsser,
hvorsomhelst de dem fanget have, paa Rygaard eller andensteds i
denne Krig«. Gården har altså været forsynet med kraftigt ildskyts;
at den var det længe efter kan ses af, at Christian IV 1590 afkøbte
Niels Bild fire jernkanoner, han havde stående her.
Snart efter havde Rygaard igen besøg af en larmende skare, men af
en ganske anden art end den forrige ; det var, da hr. Johans søn Chri
stoffer Urne, der efter sin faders død var blevet medejer af gården,
var kommet i strid med sin frænde Jørgen Urne til Hindemae, der
synes at have glemt, at den tid var forbi, da adelen kunne tage sig
den frihed at afgøre sine trætter med sværdet, for han mødte op på
Rygaard i harnisk og med værge, ledsaget af sine svende, og gav sig
til at plaffe løs og bruge mund, hvorfor han 1548 måtte gøre kongen
afbigt. Derefter kunne Christoffer have siddet i fred og ro på sin sta
telige, skovkransede gård og have nydt livets goder blandt sine stands358
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fæller, hvis han ikke i et drikkelag havde forløbet sig og talt hadske
ord om kongen og kansleren Johan Friis, som han beskyldte for at
have ombragt hans morbror, den fængslede bisp Joakim Rønnow, og
truet med, at »derfor skulde Ild og rød Lue« gå over land og rige.
Disse storpralende ord kom ham dyrt at stå. At de var udtalte i fuld
skab kunne ikke virke formildende på en tid, da man var tilbøjelig
til at tro, at folk just i den tilstand røbede deres hjertens mening. Der
blev da anlagt sag imod ham, og rigsrådet dømte ham til at være »en
udru og æreløs Mand« og en »lovløs Løgner«, der efter denne dag
ikke skulle »staa til troendes paa nogen ærlig Mand«. For at han ikke
skulle kunne udføre sine trusler, skulle han tages i forvaring, og han
holdtes da fangen i over en snes år, først på Gulland, så på Kalund
borg. Endelig 1562 blev han sat på fri fod, da 20 af hans slægtninge
og venner gik i borgen for ham ; men klogere var han ikke blevet af
at sidde bag lås og slå. Hans tunge løb igen af med ham, hvilket ko
stede hans forlovere 10.000 joakimsdalere. Kort tid efter sendtes han
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i felten, blev fanget i Slaget ved Svarterå og sendt til Stockholm. Han
døde i fangenskab 1566. Hans lig førtes til begravelsen i Langå kirke.
Christoffer Urne overlevedes af sin hustru fru Kirsten Lykke, hvis
dødsår er ukendt, og efterlod en søn, der døde ugift, og datteren Margrete (død 1620), der 1582 ægtede Niels Bild til Ravnholt, som efter
sin svogers død blev eneejer af Rygaard, hvor han opførte de omtalte
to tårne. Ved mageskifte med kongen erhvervede han en del gods i
Langå. Han døde 1622 som sin slægts sidste mand, hvorefter gården
tilfaldt hans i Kalmarkrigen faldne svigersøn Asmus von Ahlefeldts
tre umyndige døtre, Vibeke, der 1627 ægtede landsdommer Hans Kaas
til Østergaard, Anna, der 1635 blev gift med Henrik Lange, og Margrete, som levede ugift, løb bort med en gift mand, men kom tilbage
og senere boede i Langå. Det blev Hans Kaas og efter hans død 1632
hans søn Niels Kaas, der i forbindelse med Henrik Lange i den føl
gende tid var herre på gården, men efter en mellem de to sidstnævnte
mænd 1653 oprettet kontrakt skulle Henrik Lange, der havde haft
store udgifter for sin svigerinde Margrete von Ahlefeldt og fremdeles
skulle tage sig af hende, beholde Rygaard og gods i sin og sin hustrus
livstid. Han blev senere justitsråd, oprettede gården Vormark, som
hans enke 1671 fik gjort til en sædegård, og ægtede efter sin første
hustrus død 1655 Hippolyta Hahn, med hvem han senere tog ophold
på sin gård Fuglsig ved Hjørring, hvor han døde 1671.
Mellem ham og Niels Kaas må der være blevet truffet nye aftaler,
for 1669 solgte denne, der 1653 var blevet ejer af Bækmark i omegnen
af Nissum Fjord, men stadig var i stor pengetrang, Rygaard til den
fallerede Niels Banner, fra hvis bo den året efter for en fordring på
7.681 rdl. blev udlagt til Peder Pedersen Lerche; efter en bevæget
periode syntes den således at være kommet i tryg havn, for Lerche
var en duelig mand, der fra at være købmand i Odense havde arbejdet
sig op til at blive assessor i admiralitetet, kommercekollegiet og høje
steret, 1679 opnåede adelskab og havde en velfyldt pengepung.
Rygaard var, som navnet viser, opstået i en skovrydning; dens jor
der er endnu prægede deraf, og på tre sider omsluttes de den dag
i dag af tætte skove; kun mod øst, ud mod den store landsby Langå
— nu tillige en stationsby med talrige nye huse — er landet åbent. En
avlsgård af betydning er den sikkert blevet sent, men først i Henrik
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Langes og nærmest følgende ejeres tid får vi lidt at vide om denne
side af gårdens liv. I en jordebog af 1660 er den med skov og mølle
sat til 36 tdr. htk.; en lille menneskealder senere blev den takseret til
omtrent 28 tdr. htk. ager og eng og omtrent
td. skovskyld. På
denne tid kunne dens årlige høavl kun anslås til 82 læs, og under plov
var kun 131 tdr. Id., inddelt i 6 »indelukker«, der hvilede hvert tredje
år. Det gods, hvis landgilde årlig fyldte den gamle gårds forsvarlige
kældere og kornlofter, var ikke ubetydeligt; det lå spredt i en halv
snes sogne, men broderparten — 25 gårde med skov til 44 svins olden
og 11 huse — lå i Langå by, 7 gårde med skov til 32 svins olden og
2 huse i Galtebjærg i nabosognet Gudme. Ialt var det på godt og vel
340 tdr. htk., men det var efter krigen i en frygtelig forfatning; langt
Længdesnit af »Det store Hus«. Opmåling af Kunstakademiet.
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over halvdelen var »øde, baade afbrændt og nedbrudt«, og resten var
kun »nogenledes ved Magt« ; alene i Langå by var 12 gårde helt eller
delvis øde, i Galtebjærg 6 gårde i lignende forfatning o. s. v.
Når man betænker, hvor usigelig langsomt det gik med at bringe
landet på fode efter de ulyksalige krige, hvorledes proprietærerne lan
det over endnu en hel menneskealder senere idelig klagede over deres
bønders jammerlige tilstand, kan der ikke være nogen tvivl om, at det
var en yderst medtaget ejendom, Peder Lerche overtog. Til alt uheld
ville tilmed skæbnen, at ladegården nedbrændte og måtte genopbygges
1671. Lerches virksomhed gik i øvrigt — så vidt vi kender den —
navnlig ud på at skaffe gården et anseligt tilliggende af tiender. Hen
rik Lange havde haft Øksendrup sogns kongetiende og Langå sogns
konge- og kirketiende i fæste, de to første af Odense hospital; nu
købte Lerche efterhånden af kongen 7 sognes kirketiender — blandt
disse også Langå og Øksendrup sognes — men de kom dog ikke alle
til at følge med gården i de kommende år. Af politimester Claus Rasch
købte han øen Vresen i Storebælt.
Før sin død 1683 havde P. Lerche ifølge facultas testandi af 1675
oprettet Rygaard til et stamhus for sin søn Vincents Lerche, den se
nere bekendte gehejmeråd af dette navn ; men han, der 1687 havde
købt Vormarkgaard af Henrik Langes enke og kompletteret den, til
dels med gods fra Rygaard, fik allerede 1694 bevilling på stamhusets
ophævelse og afhændede det samme år til major Hans Frederik v.
Pultz, der året forud var blevet naturaliseret som dansk adelsmand.
Da medfulgte Langå, Øksendrup, Ovre og Vejstrup kirke. Dermed
gled gården igen ind under rolige forhold, hvad den nok kunne trænge
til, men den glans, der fulgte med stamhusnavnet, gik den glip af.
Den nye ejer, der var gift med Maren Pedersdatter Hovenbech (død
1707), tog straks ophold på Rygaard, hvor der i de følgende år fødtes
ham adskillige børn, blandt hvilke sønnen Peder, der blev døbt af
selve biskop Thomas Kingo. Han gik ligesom sin fader den militære
vej, men tog allerede 1720 i en alder af kun 24 år afsked med rit
mesters karakter. Hans fader var alt død en del år før (1714) og
havde fået sit sidste hvilested i Langå kirke. Da Rygaard en del år
senere blev stillet til auktion, købte Peder v. Pultz den med 224 tdr.
htk. gods og fik skøde på den 1725. Omtrent ved samme tid ægtede
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han Edel Margrete baronesse Gyldenkrone fra Urup, der overlevede
ham i en meget lang årrække og først døde 1803 i en alder af over
96 år. Også dette ægtepar beboede gården, om hvilken der i øvrigt
ikke vides noget at berette fra denne tid, og han døde her i 1764. Sag
net fortalte, at han var forsvundet meget pludseligt, og nogle mente,
at det var fanden, der havde hentet ham, men vi har sognepræstens
ord for, at han døde »efter et eksemplarisk, gudfrygtigt Levneds
Førelse udi hans hele Vandel og Levned« efter tre dages sygdom og
sengeleje. Han var den sidste af gårdens ejere, der blev begravet i
sognekirken. Hans enke flyttede derefter til Tiselholt, som hun havde
købt, og solgte 1766 for 78.000 rdl. Rygaard med tiender og gods til
grev Adam Gottlob Moltke til Bregentved, der forhen havde erhver
vet Glorup, under hvis birk Rygaard 1773 med kgl. bevilling blev
inddraget.
Grev Moltke var som bekendt en af sin tids virksomste og duelig
363

SVENDBORG AMT

ste landmænd, der på alle sine mange hovedgårde indførte betydelige
forbedringer, hvorved afgrøderne forøgedes meget, og bestræbte sig
også for at få bøndernes jorder i bedre skik. Det varede da heller ikke
længe, inden det mærkedes, at Rygaard havde fået en ejer, der ikke
havde til hensigt at finde sig i gammel slendrian. Gården havde fra
gammel tid en del jord fælles med Langå by; dette fællesskab blev
straks hævet, og da den således havde fået sine jorder samlede, ind
deltes de i 10 hovedkobler og 2 »Nebenkobler«, der brugtes som 11
komplette marker på tilsammen omtrent 300 tdr. rugsædland; mens
de fem årlig brugtes til sæd, udlagdes en til brak, fire til græsning og
en til høslet. Både marker og enge blev forbedrede ved grøfter og
vandledninger, og såvel om den samlede ejendom som mellem de en
kelte kobler gravedes grøfter og rejstes stengærder, og der plantedes
levende hegn af planter, der afpassedes efter grundens art. Til gården
hørte god skov af eg og bøg, men for yderligere at forbedre den blev
Tårup skov på 84 tdr. Id. indtaget til opelskning af ny skov og al græs
ning deri afskaffet; det viste sig snart, at den i de bare pletter såede
olden i løbet af få år var »i den behageligste Fremvækst«. I denne og
de andre skove blev der høstet en del hø, og høet herfra i forbindelse
med, hvad der kunne fås af de ikke betydelige enge samt på marken,
kunne beløbe sig til godt og vel et par hundrede læs om året. — Til
gården blev konge- og kirketienden af Langå og Øksendrup sogne op
pebåret in natura ; de to kongetiender havdes stadig i fæste af Odense
hospital, hvorimod de to kirketiender fra Peder Lerches tid havde
fulgt gården som ejendom.
Samtidig med at fællesskabet mellem Rygaard og Langå by var ble
vet hævet (1767), havde Moltke sørget for at få forholdene i denne by,
hvor han — bortset fra præstegård og degnebolig — var eneste lods
ejer, bragt i bedre stand. Han tillagde hver af byens 27 gårdmænd en
toft og inddelte den øvrige jord i fem marker. I hver af disse marker
fik hver gårdmand jord på to steder. Det var altså en slags udskift
ning, der fandt sted, men af en meget ufuldkommen art. Ved samme
lejlighed gjordes alle gårdene lige i hartkorn, således at hver fik lidt
over 4 tdr.; ialt ejede han her 114 tdr., hvoraf en ringe del lå til 13
husmænd. Straks efter, at dette var blevet ordnet i Langå, blev Galte
bjærg, hvor han var blevet eneste lodsejer ved at udkøbe 3 andre, og
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hvor han derefter ejede 11 gårde og 6 huse på ialt 95 tdr. htk., behand
let på ganske lignende måde, men gårdene blev her dobbelt så store
som hist. Til Rygaard lå på denne tid ikke andet gods end, hvad der
fandtes i disse to byer; alle deltog i hoveriarbejdet.
Da grev A. G. Moltke døde 1792, var hans fynske godser i en yp
perlig stand. På Glorup havde han opført det stilfulde palæ, som fin
des endnu, og den gamle bygning på Rygaard havde han restaureret.
Mellem de to gårde skaffede han en bekvem forbindelse ved at hugge
en vej gennem skoven fra den ene til den anden. Af disse to i for
bindelse med Anhof oprettede hans enke, grevinde Sofie Hedevig født
Råben (død 1802) året efter hans død (3. juli 1793) det store stamhus
Moltkenborg for sin søn grev Gebhard Moltke, der efter at have arvet
det Huitfeldtske fideikommis 1843 antog navnet Moltke-Huitfeldt. Da
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han døde 1851, kom stamhuset til hans søn grev Adam Gottlob
Moltke-Huitfeldt (død 1876), derefter til dennes søn grev Gebhard
Léon Moltke-Huitfeldt, Danmarks mangeårige gesandt i Paris, og
endelig ved dennes død 1896 til hans søn grev Adam Gottlob Carl
Moltke-Huitfeldt, der besad det til 1916, da stamhuset blev substitue
ret, hvorefter Rygaard overgik til fri ejendom for den sidste stam
husbesidder.
Glorup var stamhusets selvskrevne hovedsæde, og den nærmere
omtale af dens besiddere må naturligt finde sted der; her skal derfor
kun deres virksomhed ved Rygaard omtales.
Stamhusets første besidder grev Gebhard var en retsindig og brav
mand, der nød betydelig anseelse på Fyn, hvor han en kortere tid
havde været stiftamtmand, og navnlig havde stort ry som landmand.
Den kendte landøkonomiske forfatter C. Dalgas udtalte 1837, at han
blandt de da levende fynske landmænd »efter alles Formening ind
tager den første Plads som Agerdyrker« ; trods sin høje alder — han
var da over 70 år gammel — vedblev han personlig ved hjælp af ind
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kaldte holstenske forvaltere at administrere stamhusets tre og to andre
store gårde, og det »sker paa saa fuldkommen en Maade som noget
steds i Fyn, ja vel i hele Danmark; en Lyst er det at se de herlige
Afgrøder og de velholdte Besætninger; Greven er i Ordets fuldeste
Betydning en stor Landmand«.
Rygaards samlede areal var omtrent 500 tdr. Id., hvoraf ca. 145 var
skov, ca. 40 eng, resten ager. Den inddeling af marken, der har fun
det sted under A. G. Moltke, synes sønnen stadig at have bibeholdt,
men jorderne forbedredes ved mergling, og der indførtes et nyt og
mere sammensat sædskifte; udlæg med kløver var alt tidligere blevet
anvendt; nu kom hertil dyrkning af raps, og rotationen blev da: brak,
raps, rug og hvede, byg, byg og havre, havre, kløver til indhøstning
og derefter 4 års udlæg til afgræsning. På gården holdtes en besætning
på 100 temmelig store og kraftigt fodrede køer, 8 arbejdsheste, 16
vallesvin og 8-10 plage; ungkvæg fandtes ikke, fordi det alt blev
samlet på en af grevens andre gårde. — Den meget mangelfulde ud
skiftning af godset, der forlængst havde fundet sted, afløstes i grev
Gebhards tid af en ny og fuldkommen, der udførtes med megen omhu,
og bøndernes kår lettedes ved, at alle de tiender, der hidtil havde været
oppebåret til gården in natura, blev bortakkorderede. Hoveriet var
endnu 1837 i fuld gang, men der var truffet foranstaltninger til dets
afskaffelse.
Ved den nye matrikel forhøjedes gårdens ager og engs hartkorn til
41 tdr., en naturlig følge af den udmærkede behandling, den da alle
rede i en lang årrække havde været genstand for; senere, da godsets
salg tog fart i forrige århundredes sidste fjerdedel, forøgedes dets til
liggende til 600 tdr. Id., hvoraf over 400 var ager, og dets hartkorn til
52J4 td. foruden skovskylden. Samtidig indførtes 8-marksdrift, og i
stedet for rapsen, der her som andetsteds forlængst var forsvundet,
kom roer ind i rotationen. Besætningen forøgedes, og 1880 opførtes
nye avlsbygninger.
Det siger sig selv, at den gamle hovedbygning kom i forfald, da den
fra 1776 stod ubeboet eller i det højeste beboedes af en forpagter, der
som regel hverken havde evne eller vilje til at vedligeholde en så stor
bygning, ofte heller ikke sans for at holde ryddeligt omkring den. Ikke
blot riddersalens kornbunker, men store affaldsdynger fra hus og
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have, der lejrede sig tæt ved bygningens fod, hidkaldte masser af rot
ter, der her fandt et sandt eldorado og gnavede i de gamle bjælker,
alt mens vind og vejr tærede på dens kraft. I lang tid så det derfor
ud til, at dette herlige bygningsværk i nær fremtid ville synke i grus,
og mange frygtede det. Nu er den sorg heldigvis slukket, for omkring
1920 blev der endelig taget fat på dets restaurering, og adskilligt blev
straks udrettet; af ikke mindst vigtighed var det, at funderingen af
det store hus blev sikret. De skælhalede skadedyr blev der ikke vist
nogen skånsel; med hård hånd blev de forfulgt, deres smuthuller øde
lagt, riddersalen ryddet for korn, affaldsdyngerne fjernet, og under
arkitekt Jens Ingwersens ledelse arbejdedes der daglig på bygningens
udbedring. Murstenenes kraftige røde farve og kalkens hvide fuger
stråler os igen i møde fra de udstrakte murflader. Snart kom Rygaard igen til at stå kraftigt som et af vore skønneste gotiske byg
ningsværker, til ære for bygherren og den ukendte bygmester og til
ære for den, der sørgede for, at det i tide blev frelst fra undergang
og fredet. Efter kammerherre A. G. C. greve Moltke-Huitfeldts død

Høstgilde i den gamle riddersal ca. 1896. Tegnet af Tom Petersen (Hl. Tidende).
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Rygaard set fra sydvest (fot. Niels Elswing).

RYGAARD

Kælderhvælvingen (fot. Th. Andresen).

1944 arvede sønnen kammerherre, hofjægermester greve Léon Char
les Joseph Moltke-Huitfeldt Rygaard, men skænkede den 1962 til sin
datter, baronesse Alice Rosenkrantz, der har ladet beboelsen moder
nisere. Tilliggendet er i dag 434 tdr. Id. ager og eng og 237 tdr. Id. skov.
Enhver, som har sans for skøn arkitektur, hvadenten han forstår
dens trylleri eller kun føler den, enhver, som kan fatte den sum af
skønhed og betagende minder, der er uløseligt knyttet til så mange af
vore herregårdes gamle bygninger, bør i det mindste en gang i sit liv
valfarte til Rygaard. Fra jernbanestationen ved Langå er der kun en
lille spadseretur dertil. Vejen er bakket, op og ned, ret en fynsk vej
med levende hegn på begge sider. Til venstre mangegrenede pile, til
højre et vildnis af alle buskvækster, hvor i eftersommeren duggede
blå slåenbær, ildrøde hyben og gnistrende sorte brombær stråler og
funkler blandt det grønne løv, der begynder at spille i det brune. Ven
der man sig om på en bakketop og ser mod øst, blåner Storebælt bag
de stærkt kuperede marker mellem de hvidkalkede gårde og huse, og
24 DSH 7
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man ser Langelands letbølgede profil, og langt borte tegner Sjælland
en smal stribe i horisonten. Men mod vest skjuler Rygaard sig endnu
bag bakkerne, for den ligger lavt i terrænet og viser sig først, når vi
er den nær inde på livet. Fra den øverste bakketop ser vi dens ærvær
dige, røde tage, dens talrige takkede gavle, dette vidunderlige sam
menspil mellem dens fire længer, der prydes af sirlige buefriser. Den
tåler at ses fra alle sider, og den fortjener det.
5. NYGÅRD

EJERE
Hagbard Jonsen
1380’eme Nicolaus Urne
1480 Johan Urne

1582
1627
1635
1669
1670

Niels Bild
Hans Kaas (en part)
Henrik Lange (en part)
Niels Banner
Peder P. Lerche

1694
1766
1876
1896

Hans Fr. v. Pultz
A. G. Moltke
G. L. Moltke-Huitfeldt
A. G. C. Moltke-Huitfeldt

1962 Alice Rosenkrantz
f. Moltke-Huitfeldt

BYGNINGER

ca. 1525 - 35 Hoved- og sydfløjen op
ført, derefter øst- og vestfløj
ca. 1590 To tårne opført

1671 Ladegården genopbygget efter
brand
Hovedbygningen istandsat
1880 Ny avlsgård opført
1915 Restaurering ved Ivar Bentsen
1922 Gennemgribende restaurering
ved J. Ingwersen
1963 Beboelsen moderniseret

Hovedbygningen set fra vest (fot. Niels Elswing).

Krumstrup
Ryslinge sogn, Gudme herred, Svendborg amt
I Krumstrup lå i begyndelsen af det 16. århundrede en selvejer-bon
degård, beboet af Oluf Knudsen. Men i året 1533 modtog den kon
gelige hofsinde Christoffer O ttesen af slægten Huitfeldt kgl. stad
fæstelse på det »venlige Magelæg«, han havde indgået med bonden på
Krumstrup. Til gengæld for sin og kronens gård fik Oluf Knudsen
Christoffer Huitfeldts fædrene gård Strarupgaard i nabosognet Gis
lev, som dennes fader Otte Clausen skrev sig til. Han havde også
part i Berritsgaard på Lolland, som han havde giftet sig til, og som
sønnen, Christoffer, arvede efter ham.
Sønnen Christoffer kom vidt omkring. Han var efterhånden lens
mand på Fyn, i Norge, på Island og Gulland, hvor han døde på
Visborg Slot. Tiltrods for at han havde adskillige børn, deriblandt
selve Arild Huitfeldt, overgik Krumstrup til en af hans talrige brødre,
24*
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Claus Ottesen, der forøvrigt også tjente kongen som lensmand både i
Danmark og Norge. Han fik alligevel tid til at dvæle på Krumstrup,
hvor han førte et hjemmeliv, der ikke netop tiltalte den stedlige sogne
hyrde. Man får absolut ikke indtryk af en forkuet, luvslidt landsby
præst, når man læser hr. Sune Hansens skrappe påmindelsesbrev til
herremanden på Krumstrup. Og endda havde han før både mundtligt
og skriftligt påmindet Claus Ottesen, at han skulle opgive det ugude
lige skørlevned og boleri, som han havde besmittet sig med til manges
store forargelse. Dristigt foreholdt præsten herremanden, hvordan han
nu på 7 års tid havde haft sit vitterlige boleri med 4 »tripper«, den ene
efter den anden, — »Gud ved, hvad der er sket hemmelig?« —
mindede ham om, at skørlevneres del var pølen med svovl og ild,
og klagede over den forargelse, han vakte. Thi når hr. Sune ville
formane andre af sine sognbørn, 'fik han straks revet i næsen, at han
skulle »straffe« dem, der længere og åbenbarligen havde syndet!
Claus Ottesen har næppe haft større respekt for hverken den ene
eller den anden trosbekendelse, eftersom han havde bemægtiget sig
Sankt Anna kapel i Lørup, hvortil der i den katolske tid havde været
almindelig valfart. Nu blev det brugt til herremandens hø!
Claus’ søn Lave Huitfeldt overlevede kun faderen nogle måneder
og døde sidst på året 1590. Han var gift ind på Linnetgaard i Sønder
jylland, i en egn, som faderen også havde haft tilknytning til, da han
skal have ejet Skibelundgaard. Formuende havde Claus imidlertid ikke
været, tværtimod var det »hver Mand vel bevidst, at Claus Huitfeldt
var i stor Besværing og havde for Gæld solgt sin Hovedgaard og Gods«
for 19.600 daler til Jacob Høg til Trudsholm ved en handel, der for
øvrigt siden gav anledning til proces. Efter Jacob kom gården til søn
nen Just Høg, der besad den omkring 1610, og derefter var ejeren Tage
Ottesen Thott, 1625 takseret til henved 5.000 tdr. htk., en af de 4
rigeste mænd i landet og kaldt den skånske konge. Hans efterfølger
var Niels T rolle, lensmand og krigsmand både til søs og til lands og
under svenskekrigene statholder i Norge. Hans datter Birgitte Trolle
— siden kendt for sin forbindelse med Griffenfeld — blev gift med
Manderup Brahe til Torbenfeldt, og 1664 blev det fynske gods solgt
til Erik Krag til Bramming, der allerede året efter afhændede godset
til den tidligere renteskriver, landsdommer på Fyn Jens Lassen. Han
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Hovedfløjen set fra sydøst (fot. Th. Andresen).

havde gjort sig fortjent under Københavns belejring, således at »Hans
Majestæt usigelig meget elskede ham, baade for hans Forstand, Aarvaagenhed og — store Forskud!« Som andre tog han sig betalt i
jordegods og fik både Dalum og Sankt Knuds Klostre, samt Hinds
gavl Slot med deres tilliggender, så han 1674 ejede halvsjette tusind
tdr. htk. Men han havde ikke blot taget sig rigelig, også for rigelig
betalt, så der blev gjort udlæg i hans jyske og fynske godser for
163.000 rdl. Skønt han endnu 1686 hævdede at have hen ved % mil
lion til gode hos staten, var det kun en ringe del af de store godser,
som han ved sin død kunne lade gå i arv til sønnen Christian Lassen,
men Krumstrup blev allerede 1724 solgt til admiral Seneca Chri
stophersen Hagedorn, trods navnet en god dansk mand, borgmester
søn fra Fredericia, der havde taget sin moders slægtsnavn. Som sø
officer udmærkede han sig under Den store nordiske Krig, men
gerådede siden i karambolage med den øverste inden for marinen,
den stormægtige Danneskiold-Samsøe og trak sig 1736 tilbage til sine
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fynske godser Hindemae, Jerstrup og Krumstrup. Efter Danneskiolds
død blev han 1747 titulær admiral. Et år efter at han var død, solgte
arvingerne i 1751 Krumstrup med ialt 258 tdr. htk. til Mikkel Lange,
forpagter på Søbysøgaard, hvor han blev boende, mens han overlod
bestyrelsen af sit nye gods til sønnen Peder Lange. Først efter hans
død i 1756 tog enken, såvel som en anden søn Rasmus Lange, ophold
på Krumstrup.
På Krumstrup var der, som på andre gamle herregårde, længe en
blodplet, som på ingen måder kunne fjernes, hverken med sæbe eller
lud. Fjælene var så at sige gennemvædet med blod, viste det sig, da
gulvet siden blev brækket op. Og som sædvanlig knyttedes sagnet om
et uhyggeligt mord til denne plet, et sagn, der her ikke var helt uden
bund i virkeligheden. Rasmus Lange var ikke tilfreds med, at brode
ren Peder bestyrede gården. Han ville selv træde i hans sted og
plejede lumske planer med nogle tjenestefolk. Først var det meningen
at kvæle Peder, siden at skyde ham og endelig at stikke ham ihjel
med Rasmusses egen dertil udlånte hirschfænger. Men det endte med,
at han måtte lade livet for en kraftig dosis skede vand. Sagen kom
imidlertid op, og skønt Rasmus var den egentlige ophavsmand, slap
han med at have sin ære forbrudt mod på livstid at arbejde som
uærlig slave i nærmeste fæstning »og i saadan Fængsel borge Publi
kum for hans videre Ondskab«.
Mikkel Langes enke Karen Haurum døde på Krumstrup året før,
dommen blev fældet, og samme år, 1761, blev godset på auktion solgt
til Johan Christopher v. Westen, af en gammel hannoveransk apote
kerslægt og selv apoteker i Odense. Han ejede flere herregårde og
oprettede stamhuset Vestensborg på Falster, men solgte 1767 flere
år før sin død Krumstrup til krigsråd Morten Møller, som atter i
1782 afhændede godset til sin søn Mads Jørgen Møller.
Havde brødrene Lange haft ord for at være hårdhjertede bonde
plagere, så stak Mads Møller i så henseende ikke op for dem, og
langt ned i tiden stod hans meriter levende i folkeerindringen. Han
færdedes aldrig i marken, blev det siden fortalt, uden at have hunde
pisken hos sig eller »snusdåsen«, en stok med en firkantet massiv
dupsko. Når den ramte en arm synder i ansigtet, kunne han nok
komme til at nyse rødt! Men Mads Møller levede i en tid, da bonden
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Et hjørne af havestuen. Maleriet øverst til højre for kaminen forestiller S. Chri
stophersen Hagedorn — og skal ifølge traditionen altid hænge på denne plads
— det er malet på pap og usigneret (fot. Th. Andresen).

så småt begyndte at rejse hovedet. En hovbonde, som Mads Møller
i marken overfaldt med skældsord og slag, værgede for sig med
plovøksen og sagde: »Den tid er nu forbi, da I må slå og behandle
bønderne, som I vil!«
Mads Møller hævdede ellers traditionen efter sine adelige forgæn
gere på gården ved sine overtrædelser af det 6. bud. Der gik endda
sagn om, at han efter tysk mønster krævede jus primæ noctis, ret til
bondebruden i bryllupsnatten, og om hans bislopperske »Store Mette«
blev der fortalt mange historier. Bønderbørnene havde dog ikke
større respekt for den strenge herremand, end de råbte efter ham:
Mads Hump, Mads Klump, når han haltede gennem Lørup på sin
klumpfod. Heller ikke med sine kolleger, omegnens herremænd, kunne
han enes.
Det skal nærmest skyldes et tilfælde, når han i 1791 solgte godset,
en overilet spøg ved et gilde: han tilbød kammerjunker Knud Frede375
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Admiral Seneca
Christophersen Hagedorn
(t 1750^
Maleri på
Frederiksborg.

rik Juel gården til købs, idet han spottende tilføjede, at den unge
herre vel var bange for at købe eller ikke kunne! Men kammerjun
keren slog til og blev ejer af Krumstrup.
Den dag, han overtog gården, skal der have været fest på Krum
strup. Bønderne holdt gilde på herremandens bekostning, og træ
hesten, det gamle skændselsmærke, som ofte havde været i brug, blev
hentet frem og savet til pindebrænde. Der blev fyret med det under
bøndernes varme punch.
På grund af svagelighed solgte Knud Juel efter få års forløb god
set, der blev udparcelleret og tildels købt af bønderne selv. Også
hovedgården blev udstykket og hovedparcellen med 22 tdr. htk. på
auktion solgt til birkedommer og landvæsenskommissær Isak Briand
de Crévecoeur. Et udenlandsk adelsnavn afløste således det hjemlige
Juel. Slægten Briand havde aner helt tilbage til den sorte prins’s tid,
og medlemmer af den var indvandret her til landet i det 18. århun
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drede, nogle af dem var også blevet naturaliseret, men disse grene
uddøde. Isak Briand døde 1832, hvorefter broderen Anders Briand
og dennes søn Peter Julius Martin August Briand nævnes som ejere
af Krumstrup, indtil den 1874 for 168.000 kr. blev købt af N. Mad
sen. Efter hans død 1894 ejede enken den til 1911. De senere ejere
har været C. K. Grønnegaard, der overtog den 1911 for en købesum
af 160.000 kr., Joh. Berntsen, senere Tøjstrup, der købte 1912 for
180.000 kr. og solgte 1915 for 294.000 kr. til V. Eggertsen, efter hvis
enke sønnen Poul Eggertsen overtog den i 1959.
Det bøndergods, som Jens Lassen i 1665 købte sammen med Krum
strup, var rundt regnet 40 gårde, i Ryslinge og nabosognene, navnlig

Rigsråd Tage
Ottesen
Thotttf 1658).
Maleri
på Gavnø
(Frederiksborg).
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Forstue (fot.
Th. Andresen).

i byerne Lørup, Gultved, Sandager, Gislev og Rynkeby, og nogle år
senere købte Jens Lassen yderligere tre gårde i Gislev. Gårdens eget
hartkorn var ca. 56^ td., ved landmålingsmatriklen 1688 reduceret
til ca. 37^. Der var dengang ca. 130 tdr. Id. under plov. Ikke mindre
end 514 tdr. htk. fulgte med, da Chr. Lassen solgte til Hagedorn,
derunder hele Strynø, men Mikkel Lange fik kun 258 tdr., Morten
Møller 246, og Knud Juel 37 tdr. hovedgårdstakst og 200 tdr. htk.
bøndergods, det samme tilliggende, som nævnes i 1785, nemlig Lørup
by 6 gårde og 13 huse, Ringe 1, Gislev 7 og 4 huse, Gislevholme 4 og
4, Ravndrup 2 og 3, Sandager 5 og 9, Gultved 4 og 1, Oure 1, Nærå
2, Ellinge 1, Frørup 1. Da agent Westen havde oprettet Løjtvedgaard,
lagde han hoveri af 5 gårde i Sandager fra Krumstrup til denne gård,
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dog som det hed sig, kun indtil han havde købt gods, der lå mere be
lejligt end de Sandagergårde, hvorfra der var fulde 2 mil til Løjtved.
Forholdet gav anledning til en af de i slutningen af det 18. århundrede
så hyppige hoveritrætter.
Danske Atlas beskriver Krumstrups bygninger som »kuns ringe,
men Avlingen god og skøn Skov, samt gode Indhegninger med Sten
gærder«. Om det uhyre slid, som disse havde kostet, vidste sagnet
at fortælle, hvordan hovbønderne havde vægret sig ved arbejdet, fordi
deres udslidte heste ikke kunne magte kørslen af de store kampesten.
Men Rasmus Lange havde truet dem til det. Krumstrup kunne
dengang give 600 rdl. i årlig forpagtningsafgift, drevet som mejeri
brug med en besætning på 90 køer. I 1785, da marken var inddelt i 9
kobler, var der tillige ved gården en stor humlehave på 6^ td. Id.,
og på godset boede 36 bønder og 38 husmænd. En »ulykkelig« ilde
brand havde 1782 ødelagt 7 af Sandager bys gårde, hvoraf de tre
tilhørte Krumstrup. Man benyttede lejligheden til at udflytte disse
gårde, og nogle år senere, da Lørup og Krumstrup jorder blev ad
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skilt, blev der ligeledes udflyttet nogle gårde fra byen. Med Juels
afhændelse ophørte godset at eksistere.
Krumstrups tilliggende er nu 150 tdr. Id. ager, 20 tdr. Id. eng og
130 tdr. Id. skov.
Endnu er der grave på alle fire sider af hovedbygningen på Krum
strup, som til dels består af bindingsværk fra det 17. århundrede i ho
vedfløjen mod haven, mens de to mindre sidefløje er af nyere oprin
delse, såvel som tårnet på gårdsiden. Krumstrup har dog også i gam
mel tid været prydet med et spir, det, som Otte Clausen ranede fra
Sankt Anna kapel i Lørup, og siden skal Jacob Høg have brækket
selve murene ned og anvendt dem ved byggearbejder på herregården.
Under svenskekrigene blev gården så hårdt medtaget, at Jens Lassen
måtte genopbygge den. »Han skal have bygget Borggaarden paa
Krumstrup, efter at den i Krigstiden var ruineret af Fjenden, som
der nogen Tid skal have haft deres Kvarter og Lejr«. 1755 fortælles,
at sønnen Chr. Lassen tildels lod gården ombygge. Hans navn og
årstallet 1715 stod på fæstalden nord i ladegården. Gården beskri
ves i det 18. århundrede således: »Borggaardens Bygning bestaar
af en Corps de Logis og en Fløjel gammelt Bindingsværk, én Etage
høj, og er det kuns en maadelig Bygning og saa liden Gaardsrum, at
næppe en Vogn med 4 Heste kan vende deri.« Det var dengang, en
herremand kun kunne tænke sig at køre med firspand.
MOGENS LEBECH

EJERE
1529 Oluf Knudsen
1533 Christoffer Ottesen Huitfeldt
ca. 1589 Jacob Høg
ca. 1615 Tage Ottesen Thott

Niels Trolle
Manderup Brahe
Erik Krag
Jens Lassen
Chr. Lassen
Seneca Christophersen
Hagedorn
1751 Mikkel Lange
1761 -1915 Forskellige ejere
1915 V. Eggertsen
1959 P. Eggertsen

1658
1664
1665
1706
1724

BYGNINGER

Hovedfløjen opført i
bindingsværk

Bygningerne istandsat
1715 Gården ombygget

ca. 1920 Tårnet opført

Hovedbygningen med voldgraven i forgrunden (fot. Harry Petersen).

Tøjstrup
Ryslinge sogn, Gudme herred, Svendborg amt
Alle herregårde i landet har fanden sat! Og da han kom over Fyn,
gik der pludselig hul på posen, han havde dem i, så der dryssede en
hel del ud på én gang. Det er derfor, der er så ukristelig mange herre
gårde på den frugtbare ø. Ja, sådan var de gamle bønders mening
om den ting, og så meget er i hvert fald vist, at herregårdene ligger
særlig tæt i Danmarks have, ikke mindst på det yppige Sydfyn.
Hvor den ene hovmark hører op, begynder ofte den anden, og
somme steder er der to i hvert enkelt sogn, i Ryslinge således både
Krumstrup og Tøjstrup, den første med mere gammeldags bygnin
ger, til dels bindingsværk, den anden med tårnspir og takkede gavle.
Men Tøjstrup — eller som ejeren bogstaverer navnet Tøystrup — er i
virkeligheden en nymodens bygning, og forresten hører ingen af dem
til landets ældste herresæder. Netop derfor, fordi de begge er opstået
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af anselige gamle bondegårde, har vel sognets bønder set så meget
desto mere surt til dem, dengang de blev gjort til herregårde i det 16.
århundrede.
Hvad Tøjstrup angår, rækker dens historie nu et godt stykke læn
gere tilbage i tiden, hvis det er rigtigt, at det er den, der nævnes som
curia Tholstrup i et gammelt latinsk skiftebrev fra det 14. århundrede.
Det var i 1372, at den ædelige frue Margrethe Hagbardsdatter førte
vidner på Gudme herredsting, hvorledes der en del år før var holdt
skifte på Rygaard efter hendes fader ridderen Hagbard Jonsen. Hvad
der interesserede fru Margrethe mest var rigtignok, at Rygaard ved
den lejlighed blev udlagt til hende, men brevet fortæller også, at
samtidig fik hendes svoger hr. Peder Bonde, gift med søsteren Ingefred, som dennes fædrene arv overdraget gården Tholstorp tillige
med to gårde i Eskilstrup og to i Søllinge. Om dette ægtepar vides
ellers intet, ligesom gårdens historie i de følgende par århundreder
heller ikke er bekendt udover, at der 35 år senere nævnes en Peder
Knudsen, slet og ret en almindelig bonde, i Tygestrup. Navnet kan
selvfølgelig ikke være ændret så meget i den mellemliggende korte
periode, og formen Tholstrup må skyldes en fejlskrivning. Man kunne
fristes til at tro for Tue- eller Toestrup, som den stedlige sognepræst
i det 18. århundrede ville vide, gården havde heddet. Men man kan
rigtignok ikke følge samme velærværdighed, når han mener, at det
var fordi, der dengang var to gårde i Tøjstrup. Tygestrup må absolut
være den oprindelige form.
Derimod må man sikkert stole på præstemanden i andre hense
ender. Han bygger nemlig på gamle dokumenter og ved fra dem, at
»Tøjstrup Anno 1523 og 1548 har været ikkun 2de Bøndergaarde,
beboede af Jeppe og Niels Findsønner« (af en bondeslægt, der også
siden var repræsenteret i sognet). Og det rimer udmærket med, at
Niels Henriksen i 1550 fik en dobbeltgård med disse brugere i mage
skifte fra kronen. Han skrev sig imidlertid allerede på det tidspunkt
til Tøjstrup, har åbenbart overtaget den endnu, inden handelen var
gået helt i orden, og »siges først at have bygt og indrettet Tøjstrup
til en adelig Sædegaard«.
Niels Henriksen hørte til slægten Sandberg, hvis enkle våbenmærke,
det tredelte skjold, viser forbindelsen med Skeel’erne såvel som med
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Havestue (fot. Niels Elswing).

Viffert’erne og Glambæk’erne, uden at det fælles ophav kendes. De
ældste led af Sandberg’erne hørte som Skeel’erne hjemme i Sydøstjylland, hvor Henrik Christensen skrev sig til Højrup i Herslev sogn.
Begge hans sønner flyttede til Fyn, Niels Henriksen altså til Tøj
strup. Hans hustru var Kirsten Akeleye, datter af en adelig borg
mester i Odense. Sandberg’erne hørte til de lidet fremtrædende adels
slægter, om hvis første generationer det mindst mulige vides, om
Niels Henriksen og hans kone således næsten ikke andet autentisk
end deres dødsår. 1581 blev han begravet i Ryslinge kirke, hun 1592.
Ind imellem var der fejret to bryllupper på Tøjstrup. 1581 blev
jomfru Magdalene Nielsdatter gift med Oluf Gaas, 1588 Jakob
Norby med jomfru Ingeborg. Sønnen Mikkel Nielsen forblev der
imod ugift. Han hører heller ikke til dem, der omtales meget i de
bevarede dokumenter fra samtiden, men den førnævnte sognepræst
har bevaret et par småtræk om forholdet mellem ham og faderen,
træk, der er karakteristiske eksempler på hvad det er, som bliver
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stående i folkeerindringen gennem tiderne. I henved halvandet hun
drede år blev disse pudsigheder fortalt fra slægtled til slægtled i
Ryslinge sogn. Den gamle Niels Henriksen skal have været rig og,
hvad jo ikke er usædvanligt i samme forbindelse, noget påholdende.
Og da sønnen havde endt sine udenlandske rejser »og maaske sat
mere til, end Faderen ville have«, siges den sidste at have sagt: Mik
kel har pungen, men Niels pengene! Men det var ikke blot penge
spørgsmålet, som var de to generationer imellem, det var i det hele
taget den ældres konservatisme, som gjorde sig gældende, hvad den
anden anekdote fortæller. »Fordi Sønnen mere end efter forrige Ti
ders Maade vilde bruge sit Stamme-Navn, (altsaa ikke slet og ret nøjes
med at hedde Nielsen, hvorved han jo forresten var i bedste overens
stemmelse med Frederik I’s dengang snart noget gamle mandat),
sagde Faderen: Mikkel Nielsen, Mikkel Sandberg, ja — Mikkel
L...!« »Saaledes haver de Gamle det endnu her at sige efter Tra
dition«, slutter præsten.
Hvad der ellers vides om Mikael Nielsen, er som før bemærket, ikke
meget. Han nævnes nogle gange blandt »Ridemænd«, de, der på kon
gens vegne skulle gøre udlæg hos andre adelige og da der i 1580’erne
førtes forhandlinger, fordi han og fætteren, Peder Eggertsen til Vestergaard, skulle mageskifte deres andele i farfaderens gamle sædegård i
Højrup til kronen. Men siden måtte han dog noget frem i forgrun
den, da han på slægtens vegne optrådte i den sag, som blev rejst imod
nævnte Peder Eggertsen, der var kommet for skade at slå Anders
Bielke til Bellinge ihjel!
Mikkel Nielsen døde 1616, kun 38 år gammel, og tidligere var der
i Ryslinge kirke det epitafium, han velsagtens selv havde ladet sætte
over sig og sine forældre: »Herunder ligger begraven ærlig og vel
byrdig Mand Mikkel Nielsen til Tøjstrup — og hans kære Forældre
— som var fød 1578 og døde 1616. Gud give dennem med alle rette
tro Kristne en glædelig og ærefuld Opstandelse. De retfærdige Sjæle
er i Guds Haand og skal ingen Pine røre dem.« Han havde også
skænket et par alterstager af messing med Sandbergernes våben og
sine forbogstaver, mens hans forældre havde »ladet opbygge og til
bygge de 2de øverste Hvælvinger i Kirken, der og synes af nyere
Bygning.«
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Med søsteren Magdalene Sandberg kom Tøjstrup derpå til Oluf
Gaas, søn af den bekendte biskop i Trondhjem, selv uden større ry.
Han døde allerede 1618, og sønnen Niels Gaas, der arvede Tøjstrup,
kun 5 år senere. Han var landsdommer på Langeland, hvor hans
gård Hjortholm lå, og hans søn igen, Christen Gaas døde på Tøj
strup som den fåtallige slægts sidste mand. Det må have været i 1637,
hvis ellers det passer, at hans svoger og efterfølger Erik Kaas 1665
havde boet på Tøjstrup i 27 år. Hvordan det går til, at hans broder
Jørgen Kaas 1648 skrev sig til Tøjstrup, står ikke klart, men Erik
Kaas, hvis fædrene gård var Lindskov i Egense sogn, arvede såvel
svigerfaderens gård som landsdommeriet på Langeland, hvor han
gjorde sig fortjent ved genopbygningsarbejdet efter svensketiden, men
selv led store tab, så han måtte gøre generalopbud. Fra det adelige
fallitbo kom Tøjstrup nu i borgerlig besiddelse, nemlig til enken
efter den kendte Odense-biskop Laurids Jakobsen, Anne Mule, der
fik kgl. bevilling til at beholde »den Adelsgaard og Bøndergods, som
25 DSH 7
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hun af Erik Kaas til Lindskov ... for sin Fordring havde været foraarsaget at overtage med al deres rette Tilliggelse efter hendes derpaa
erlangede Udlæg og Adkomsters videre Indhold.« Efter bispinden
overtog hendes datter Abigael og dennes mand dr. med. Christian
Henrik Luja i Odense den ukomplette sædegård, indtil den 1694 blev
solgt til Tim Banner. Hans enke Helvig Urne giftede sig med kaptajn
Erik Flemming Ulfeldt til Raschenberg (Juelsberg), og de solgte 1708
gård og gods til Niels Hansen Viborg, der købte så meget bønder
gods, at Tøjstrup var komplet, da han 1743 afhændede til oberst
Adam Didrik v. Grambow, en indvandret tysker, afskediget fra dansk
tjeneste i 1739. Efter hans død 1766 ægtede datteren Augusta v.
Grambow i 1768 major Carl Adolf v. Bülow. Han var første genera
tion af de tre af den gamle meklenborgske adelsslægt, som dernæst
ejede Tøjstrup i mere end 100 år, nemlig efter ham hans søn Adam
Didrik v. Bülow, der døde 1822, og sønnesøn August Frederik v. Bülow,
som i året før sin død 1891 solgte Tøjstrup til grosserer Hans Anker
Eegholm fra København, der overlod den til sin søn, den senere
magister Axel Jacob Peter Eegholm. Købesummen var da 185.000
kr., men efter at Eegholm havde lagt gården Dyrelund i sognet under
Tøjstrup, solgte han 1905 til P. R. Schmidt for 225.000 kr. Gården
kostede 300.000 da Johs. Berntsen, tidligere Krumstrup, købte i 1915,
625.000 da grosserer P. Petersen blev ejer i 1920, men 425.000 kr. i
1922 ved salget til P. Nyboe, hvis søn N. C. Gluud Nyboe overtog
den i 1947.
Tøjstrups areal er nu 303 tdr. Id., hvoraf 241 ager, 12 eng og 50
skov, og er således væsentlig udvidet siden 1870erne, da der lå 190
tdr. Id. ager og 57 tdr. Id. skov under gården. Men ved matrikuleringen 1682 - 88 var der ikke mere end ca. 83 tdr. Id. under plov.
Netop 100 år senere gav en mindre udvidelse af hovedgårdens jor
der anledning til trætte. Det var, da byerne i Søllinge sogn blev ud
skiftet af fællesskabet, og oberst Grambows enke gjorde fordring på
vederlag for 40 høveders græsning i den såkaldte Frøkjærs mark
»baade i Fælled og Avret«. Striden kom navnlig til at dreje sig om,
hvormange tønder land der skulle udlægges Tøjstrup til gengæld.
Bülow forlangte til at begynde med 30 tdr., og Juel lod tilbyde 7!
Der blev skrevet frem og tilbage om sagen, og rentekammeret, der
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ikke kunne afgøre den ved et magtbud, søgte at mægle, ligesom land
væsenskommissærerne havde gjort. Begge parter hævdede hver for
sig at være den fredsommelige: »Jeg er en gammel bedaget Enke
paa 82 Aar«, skrev fruen på Tøjstrup, veuve de Grambow, née de
Windtz, som hun undertegnede sig, og »har al min Tid ønsket og
stræbt efter at leve i Fred og Rolighed med alle mine Naboer; jeg
ønskede ogsaa at ende mine Dage i Fred og har derfor i alle mulige
Maader været eftergivende i denne Sag med Gehejmeraad Juel«. —
Men »dersom han endelig skulde finde Fornøjelse at bebyrde min høje
Alder ... og vilde spilde Penge for os begge to ved at begynde Pro
ces, da maa jeg lade mig det gefalle, og bliver jeg nødsaget til at
forsvare min Ret til det yderste.«
Sluttelig enedes man om en erstatning på 14 tdr. Id. »paa et be
lejligt sted ved Tøjstrups Jorder« for året efter at geråde i spektakel
igen om et endnu mere ubetydeligt spørgsmål. Nu ville major Biilow,
der i mellemtiden var blevet ejer af Tøjstrup, afrunde gårdens mar
ker ved et mageskifte med både sine egne og andres fæstebønder i
Spisestue (fot. Niels Elswing).
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Sødinge og Ryslinge. Det drejede sig kun om nogle få tønder land
ialt, og de fleste af bønderne havde erklæret sig tilfreds med mage
skiftet. Det var nemlig blevet andre tider, end dengang herremændene efter behag kunne skalte og valte med bondejorden, og fæsterne
blev ligefrem spurgt om deres samtykke, ja på åstedsmødet frem
hævede landvæsenskommissærerne især over for Tøjstrups egne bøn
der, »at de nu havde at erklære sig, lige som de vare Selvejerbønder,
om de vare fornøjede dermed i alle Maader eller ej«. Men fra
Ravnholt blev der atter gjort indsigelse, da den ene bonde i selve
Ryslinge by, som hørte under denne herregård, ikke ville nøjes med
det tiltænkte vederlag. Han fik nu ikke noget ud af sin klage, for
kommissionens »eragtning« gik ham imod.
Da den første matrikel blev indrettet i 1664, lå der til Tøjstrup
nær ved 200 tdr. htk. bøndergods, nemlig i Ryslinge by 5 gårde, i

Dagligstue
(fot.
Niels Elswing).
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Sødinge 7 og 3 huse, i Søllinge 2 foruden en øde gård, i Eskilstrup
3 og i Højrup i Vindinge herred 5, altså ialt 22 gårde og 3 huse.
Men i 1688, da gårdtallet var formindsket med en gård i Søllinge
og 2 i Eskilstrup og hartkornet nedsat, var bøndergodset kun på
godt 95 tdr., ligesom selve hovedgården, der før havde været takseret
til 36^ td. htk., nu kun blev matrikuleret til 20J^, hvortil kom 50
svins olden anslået til 2% td- skovskyld. Denne størrelse havde god
set, da Tim Banner købte i 1694 for 4.979 rdl., og da han i 1708
solgte til Niels Hansen Viborg, men denne benyttede sig af rytter
godsets bortsalg på auktionen i 1718 til at øge gårdens tilliggende.
Der kom ved den lejlighed 9 gårde i Ryslinge, 4 i Lørup og 2 i
Sandager i Gislev sogn under Tøjstrup. Af gårdene i Ryslinge by
havde de 4 gårde (forøvrigt oprindelig 1 gård, der var blevet delt i
fire brug) i sin tid ligget under Kogsbølle (Holckenhavn), men var
siden blevet konfiskeret med andet af Corfitz Ulfeldts gods. Af de
andre 5 var den ene en almindelig fæstegård, de andre 4 gamle
jordegne gårde, hvoraf en i 1563 havde været beboet af Niels Findsen, måske den samme som før havde haft den ene gård i Tøjstrup,
og hvis efterslægt endnu igennem det næste hundrede år synes at
have boet i byen. Samtlige 9 gårde var efter svenskekrigene i 1664
blevet udlagt til en af kronens kreditorer generalproviantmester Hans
Villumsen, der formodentlig har afhændet dem til Claus Rasch i Ny
borg, fra hvem de i 1673 atter ved et mageskifte vendte tilbage til
kronen og blev udlagt til ryttergods.
Niels Viborg købte endnu i 1711 af Flemming Ulfeldt 1 gård i
Eskilstrup og 2 i Ferritslev, og da han 1743 solgte til oberst Grambow, var hovedgården komplet med ca. 205 tdr. htk. bøndergods.
Det ville selvfølgelig have været det mest bekvemme, om det var
lykkedes at erhverve den enkelte gård i Ryslinge by, som fra gam
mel tid havde ligget under Ravnholt, men det skete ikke. Herskabet
på Tøjstrup opnåede aldrig at blive ene lodsejer i nogen landsby,
og 1785 var gårdtallet: Ryslinge 14, Lørup 4, Sødinge 8, Sandager 2,
Højrup 1, Eskilstrup 2, Søllinge 1 og Fredtofte 2. Hertil kom 1 bol
og 21 huse, deraf 12 i Ryslinge by.
De mange gamle selvejergårde i denne var efterhånden svundet
ind til to, hvis tilstedeværelse ved given lejlighed afstedkom visse
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stridigheder, nemlig da oberstinde Grambow i 1769 forsøgte at gøre
alle gårde i Ryslinge by lige i hartkorn, hvilket også gjorde en om
rebning af bymarken nødvendig. Hertil erklærede de to bønder sig
villige, men da der samtidig var tale om at give deres gårde samme
størrelse som fæsternes, måtte de »som Ejendommere føle sig for
nærmede«, og oberstinden fik ikke sin vilje sat igennem. Hun måtte
nøjes med at »jævne« de mindre genstridige bønders gårde i Lørup
og Sødinge.
Idealet at være ene lodsejer i Ryslinge var altså heller ikke nået.
Den ene gård lå fremdeles under Ravnholt, et forhold, der også efter
hånden medførte forskellige kvaler, navnlig da der i 1771 var kom
met en ny fæster på Ravnholt-gården, den samme mand, der gjorde
vrøvl over mageskiftet med Tøjstrup, en mand, der havde været lakaj
hos sit herskab, med dette havde berejst det meste af Europa og
måske derfor var mindre tilbøjelig til at følge sine byfællers hævd
vundne skikke. På den ene side benyttede disse sig ganske vist af,
at han i lighed med selvejerne havde ret til skovhugst på gårdens
grund, idet det altid, når Tøjstrups fæstere blev beskyldt for at være
i uretmæssig besiddelse af et eller andet stykke tømmer, hed sig, at
det var fra Lars Smeds skov, og Ravnholt-bonden villigt støttede
dem i denne påstand over for forvalteren på Tøjstrup. På den an
den side ville fæsterne under Tøjstrup ikke finde sig i, at den ny
mand i byen brød deres gamle vedtægter, og oldermanden pantede
ham i den anledning. Heraf opstod der en retstrætte, og fuldmæg
tigen på Tøjstrup, monsieur Hansen, erklærede, at han »med megen
Forundring paa sit Herskab, Fru Grambows Vegne, maatte for
nemme, at denne trættekære Lars Rasmussen, som en nykommen
Mand til Byen, vilde kuldkaste Ryslinge Bys Lov, som efter den
Autorisation, Hans Kgl. Majestæt har givet slige Love, er ligesaa
hellig som Kongens Lov«. Sagen blev dog forligt, men gav anled
ning til, at Ryslinge gamle byvedtægter blev tinglyst på herredstinget.
Imidlertid stundede fællesskabet her som andre steder mod opløs
ning, og samtidig godset mod sin. Og det blev den strenge oberstinde
selv, som gav stødet til sidstnævnte. 1798 fik hun kgl. bevilling »at
maatte Tid efter anden med fuldkommen Ejendomsret afhænde, en
ten alt eller en Del af Bøndergodset til Beboerne selv eller andre
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Lysthavende, uden at Hovedgaardstaksten ved saadan Afhændelse skal
tabe den Skattefrihed og andre Rettigheder, som i Følge Loven og fra
Alders Tid have tilhørt den, samt uden at Hovedgaarden eller hvem
som er Ejer deraf, skal staa i nogen videre Forbindelse med det afhæn
dede Bøndergods eller i mindste Maade hæfte eller være ansvarlig
for Skatter og Kontributioner af samme . ..«. Det var nu de rettig
heder, som dengang almindeligt blev tilstået enhver sædegårdsejer
ved afhændelse af bøndergodset, men særligt blev det i bevillingen
bestemt, at godset skulle være udskiftet og vedkommende bønder
have udflyttet deres gårde inden tre år efter salget, ligesom en klausul
i skøderne skulle sikre, at husmændene fik hver en jordlod ved den
kommende udskiftning. Sælgeren måtte indestå for, at disse fordrin
ger skete fyldest og »om Bønderne skulde mangle Evne dertil, hjælpe
dem med Laan eller paa anden Maade«. Endelig måtte gårdens
hoveri ikke fordeles på de eventuelt tilbageblevne bønder, men ho
vedgårdsejeren skulle selv overtage de »ledigblevne Portioner«.
Og efter den tid varede det ikke længe, inden samtlige Ryslinge
bymænd, såvel som de andre bønder på Tøjstrup gods alle blev vir
kelige »Ejendommere«, hvis jorder intet herskab kunne magelægge
eller afrunde efter forgodtbefindende. 1802 modtog i hvert fald gårdmændene i Ryslinge, Lørup og Sandager, i Sødinge og Eskilstrup
skøder på deres gårde.
Tøjstrup hovedgård vedblev imidlertid at bestå og har som alle
rede nævnt endda øget sit tilliggende siden dengang, ligesom hoved
bygningen forsåvidt har fået et mere herskabeligt udseende. Om
bygningerne på Tøjstrup hed det 1743: »Denne Gaard er kuns liden,
bestaar af et Corps de Logi og 2 Fløjler, gammel og slet Bindings
værk, 1 Etage høj, og skal være bygt af Niels Sandberg«. Også lade
gården var lille og »af slet Bindingsværk«, skønt tærskeladen var byg
get af dr. Chr. Luja. Omkring midten af det 18. århundrede blev
imidlertid borggården fornyet, idet oberst Grambow »paa faa Fag
nær havde opbygt den paa ny ... 3 Længder smuk og stærk Bin
dingsværk med en Kvist over Indgangsdøren«. Det var dette ret tra
ditionelle anlæg, langtfra prangende og i sine sidste dage mest af alt
mindende om en lavlænget præstegårdsidyl, som i 1893 måtte vige
pladsen for det nuværende ligeledes trefløjede, men grundmurede
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Tøjstrup, opført af Eegholm med I. C. Fussing som bygmester. Dette
Tøjstrup er dog undergået visse ændringer, navnlig ved en ombyg
ning, som Berntsen lod foretage i 1917, da det skifertækkede spir
på tagrygningen blev flyttet til et udbygget firkantet tårn over hoved
indgangen fra gården. Både midterfløjen og de to sidelænger med
forpagterbolig og mejeri, alle tre i én etage på høj kælder, fik samti
dig takkede gavle, der naturligvis skulle forlene det ny Tøjstrup med
rigtigt herregårdspræg, og siden har P. Nyboe ladet de røde murstens
bygninger overkalke. Ægte er stadig voldgraven, over hvilken en bro
fører fra borggården over til ladegården, opført efter en brand 1921.
MOGENS LEBECH
EJERE

Hagbard Jonsen
1372 Peder Bonde
1523 Jeppe og Niels Findsønner
1550 Niels Henriksen Sandberg
ca. 1617 Oluf Gaas
1638 Erik Kaas
1669 Anne Mule
1677 -1743 Forskellige ejere
1743 Adam Didrik v. Grambow
1768 C. A. v. Bülow
1891 A. J. P. Eegholm
1905 P. R. Schmidt
1915 Johs. Berntsen
1920 P.Petersen

1922 P. Nyboe
1947 N. C. Gluud Nyboe

BYGNINGER

Trefløjet bindingsværksbygning
i ét stokværk

ca. 1750 Tre-længet hovedbygning i
bindingsværk opført
1893 Hovedbygningen opført ved
I. C. Fussing

1917 Ombygninger og tårn opført
1921 Ladegården genopbygget efter
brand

Hovedbygningen set fra indkørselen (fot. Th. Andresen ca. 1940).

Lammehauge
Ringe sogn, Gudme herred, Svendborg amt
På Fyn findes mange mindre herregårde, der i det 17. og 18. århun
drede bevaredes som selvstændige gårde og blev hjem for enevæl
dens officersslægter. En sådan gård er Lammehauge, der ligger ved
landevejen fra Ringe til Pederstrup, ca. 20 km syd for Odense. Går
den nævnes så tidlig som 1419, og da ejedes den af den slesvigske slægt
Skinkel. Den første af slægten på gården Niels eller Claus Skinkel var
i 1407 dronning Margrethes køgemester, senere blev han rigsråd og
deltog i de fleste af tidens forhandlingsmøder. Hans søn Borkvard
Skinkel til Lammehauge levede endnu i 1483, men i modsætning til
faderen deltog han ikke i rigets styrelse, og det samme gælder om søn
nen Otte Skinkel, der i 1487 var hofsinde. Otte Skinkel var gift med
Alhed Hansdatter Bielke, og et par middelalderlige lysestager i Ringe
kirke minder endnu om deres tilknytning til Lammehauge. Medens
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de to sidste ejere havde holdt sig fjernt fra alle offentlige hverv, kom
der med Otte Skinkels søn Jørgen en ejer, der havde lyst til at se mere
end fødesognet og til at virke med mere end det fædrene gods. Jørgen
Skinkel drog udenlands og var i 1536 oberst i kejserlig tjeneste; da
han kom hjem, ægtede han Margrethe Henningsdatter Valkendorf og
bosatte sig på Lammehauge. Også på anden måde havde Jørgen Skin
kel tilknytning til Fyn, idet han i nogle år var lensmand på Odensegaard, Næsbyhoved og Rugaard. Han døde på sin gård i 1560 som
slægtens sidste mand og blev begravet i Ringe kirke. Fru Margrethe,
der i 1564 mente sig forgjort af trolddom, døde først i 1585 på Glo
rup og ligger begravet i Svindinge kirke. — Da skiftet efter Jørgen
Skinkel var endt, delte arvingerne gården i Gammel og Ny Lamme
hauge. Peder Straale til Torpegaard havde i ægteskabet med Jørgen
Skinkels søster Anne en søn Laurids Straale til Torpegaard, der nu
arvede Gammel Lammehauge, medens Jørgen Skinkels svoger, Chri
stoffer Valkendorf, fik Ny Lammehauge. Laurids Straale holdt i 1579
bryllup på Torpegaard med Margrethe Friis, men allehelgensdag året
efter døde hun. Han sad som enkemand i nogle år, så ægtede han
Mette Bille. Det gik lystigt til ved det bryllup, der også fejredes på
Torpegaard ; blandt gæsterne var sognepræsten fra Allerup, hvem den
gode vin gik sådan til hovedet, at lensmanden fik kgl. ordre om at
rejse tiltale mod ham for usømmeligt forhold og tale ved brylluppet.
Laurids Straale må have haft sine standsfællers tillid, siden landsdom
merstillingen blev ham tilbudt. Om hans åndelige interesser vidner
den lille årbog, han har efterladt sig, og som nu er trykt i Langebeks
Scriptores. Han døde i 1596 og blev begravet i sin sognekirke Sdr.
Nærå. Fru Mette Bille sad »i vemodig og bedrøvelig Enkestand« i
nogle år, så stod hendes bryllup på Gerskov med Niels Skinkel til Sø
holm og Gerskov. Selveste biskop Jacob Madsen viede dem og giver
i sin visitatsbog Niels Skinkel og hans moder det skudsmål, at det var
fromme folk. Niels Skinkel døde i 1617, og da havde stedsønnen Peder
Straale sikkert allerede fået Gammel Lammehauge; han fik adskillige
år efter en brat og voldsom død: ved et barselgilde i 1624 blev han
slået ihjel af sin egen ladefoged. Han var den sidste mand af sin slægt.
Til sorgen over tabet af sønnen kom hertil for fru Mette økonomiske
bekymringer, da Peder Straale efterlod sig stor gæld. 1626 boede dog
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fru Mette og børnene endnu på gården. Hun døde før 17. februar
1636 på Nørholm hos svigersønnen Iver Vind; thi den dag frasagde
hendes børn og svigerbørn sig al arv og gæld efter hende, »der var
kommet i stor Vidtløftighed for sin Søn Peder Straales Forløfter«.
Fru Mette Bille havde tidligere måttet udlægge Gerskov til Claus
Ucke, men i 1632 byttede han gård med fru Mettes og Niels Skinkels
søn Laurids, der fik den gamle slægtsgaard, medens Claus Ucke ryk
kede ind på Gammel Lammehauge. Han hørte til en slesvigsk slægt,
der stammer fra Uge sogn. Claus Ucke døde 1651, og hans enke fru
Anne Quitzow måtte i 1653 pantsætte Gammel Lammehauge, men
klarede ikke at udrede renterne til kreditorerne. Peder Brockenhuus,
der fik Gammel Lammehauge, havde i sin ungdom været i udlandet,
hvor han var blevet immatrikuleret i Siena; efter nogle års hoftjene
ste gik han militærvejen og var under Karl Gustavkrigen ritmester
ved oberst Jens v. Haderslebens regiment, og som oberstløjtnant faldt
han i Den skånske Krig i 1676. Da ejede han ikke mere Gammel Lam
mehauge, som han i 1663 havde solgt til Peder Vinding.
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Gammel Lammehauge var i 1663 takseret til 18 tdr. htk., og med
gården fulgte den halve Lammehauge mølle samt 3 huse. Om Ny
Lammehauge ved vi, at den i 1638 ejedes af Claus Brockenhuus, og
endnu ved sin død 1646 ejede han den. Senere ejedes den af Morten
Skinkel til Søholm, der 1679 skødede den til Peder Vinding. Den stod
for 18 tdr. htk., desuden medfulgte den halve Lammehauge mølle og
3 ørter land i Rynkeby kohave. Bøndergodset bestod af 4 gårde med
32 tdr. htk. Ved dette køb havde Peder Vinding erhvervet hele Lam
mehauge. Peder Vinding blev gårdens første borgerlige ejer, han var
født i Odense 1637 som søn af den teologiske professor ved gymna
siet Jens Poulsen; under sin studierejse blev han lic. jures i Orléans,
senere blev han assessor i kancellikollegiet. Ny Lammehauge, der lå
i Kirkeløkken, lod han nedbryde. Han var gift med Susanne Hahn,
og de betænkte Ringe kirke med en kalk og disk af sølv. Han døde på
gården 1684. Enken holdt nogle år efter bryllup på Lammehauge med
indehaveren af Løveapoteket i Odense Jacob Gottfried Becker. Han
drev stor stude- og kornhandel og spekulerede i jordegods, disse spe
kulationer blev i det lange løb bekostelige, og i 1696 solgte han derfor
gården til general Hans Løwenhielm.
Året efter solgte Løwenhielm gården med bøndergods, ialt 104 tdr.
htk. til oberst Mathias v. Pogrell. Han var da kommandant i Nyborg.
Da v. Pogrell døde i 1701, blev der holdt auktion over gården, som.
broderen kaptajnløjtnant Georg Wilh. v. Pogrell fik skøde på i 1702.
Kaptajnen døde på Lammehauge i 1726, hans enke Hedevig v. Ahnen
døde samme sted i 1734, og begge ligger begravet i Ringe kirke. Deres
broderdatter Marie Elisabeth v. Pogrell arvede gården, og her havde
hun i 1721 holdt bryllup med major Herman Frederik Beenfeldt. Som
menig rytter begyndte han sin krigerbane i Den spanske Arvefølge
krig, og ved Den store nordiske Krigs ophør var han major, 1758 blev
han generalløjtnant. Han opførte en ny hovedbygning af bindings
værk, »dog smuk og velindrettet« og anlagde en smuk have. Han døde
1761 og ligger begravet i Herringe kirke. Han efterlod sig en datter
Eleonora Elisabeth, der da var gift med oberstløjtnant Johan Chri
stopher v. Korbitz. Oberstløjtnant Korbitz forøgede bøndergodset
med 21 tdr. htk. i Årslev, og ved hans død i 1789 overgik gården til
enken, der nogle år efter skødede gård og gods, ialt 250 tdr. htk., til
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sønnen generaladjudant Herman Frederik v. Korbitz for 40.000 rdl.
Den gamle frue forbeholdt sig dog nogle værelser på gården med alle
derværende møbler og kost, logi og varme til pige, kusk og tjener,
samt 4 køreheste og en »bequem« vogn. I generaladjudantens tid be
gyndte udskiftningen, og i begyndelsen af 19. århundrede bortsalget
af bøndergodset. Han ombyggede også hovedbygningen. 1808 døde
han som slægtens sidste mand i Danmark. Hans enke ægtede nogle år
efter løjtnant, senere overkrigskommissær Erik Chr. Tommerup, der
afhændede bøndergodset; den store landbrugskrise drev også over
krigskommissæren fra gården, der efter begæring af staten stilledes til
auktion i 1826 og købtes for 16.250 rdl. sølv af forpagteren på Holckenhavn Andreas Bruun Lunn. Han døde i 1870, og gården overto
ges af sønnen Alexander Lunn, hvis enke solgte den i 1911 med be
sætning og inventar til proprietær L. Hansen, hvis søn, Hans Albert
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Hansen, overtog gården i 1947. Tilliggendet er nu 388 tdr. Id., heraf
er 80 tdr. Id. skov.
Den af generaladjudant v. Korbitz fra slutningen af 18. århundrede
ombyggede trefløjede bindingsværksgård er i 1920 blevet ombygget.
De to lange fløje blev fjernet, og nye korte fløje opførtes i samme stil
som hidtil. Arkitekt var C. Albrechtsen i Ringe. Hovedfløjen er i én
etage med gennemgående frontispice. Avlsbygningerne opførtes i 1914.
Slægt har fulgt slægt på Lammehauge, Skinkler og Brockenhuuser,
officersslægter som Pogrell, Beenfeldt og Korbitz og borgerlige som
Vinding og Lunn, alle har de arbejdet og virket på Lammehauge og
knyttet deres navne til gården, men fremfor alle vil dog Skinkelnavnet
blive husket på Lammehauge, der i så mange år var hjemstedet for
Søblade-Skinklerne.
AAGE FASMER BLOMBERG

EJERE
1419 Niels (Claus) Skinkel
Gammel Lammehauge:
ca. 1560 Laurids Straale
1632 Claus Ucke
1654 Peder Brockenhuus
1663 Peder Vinding
Ny Lammehauge:
ca. 1560 Ch. Valkendorf
ca. 1638 Claus Brockenhuus
Morten Skinkel
1679 Peder Vinding
1684-1734 Forskellige ejere
1734 H. Fr. Beenfeldt

1761
1795
1810
1826
1911

J. Ch. v. Korbitz
H. Fr. v. Korbitz
E. Chr. Tommerup
A. B. Lunn
L. Hansen

1947 H. A. Hansen

BYGNINGER
Voldsted

ca. 1560 Gården deles

Gården samlet, Ny Lamme
hauge nedrevet
Trefløjet bindingsværkshoved
bygning opført
Hovedbygningen ombygget

1914 Avlsgården opført
1920 Ombygning ved C. Albrechtsen

Luftfoto af hovedbygningen med avlsgården set fra øst.

Nordskov
Gestelev sogn, Sallinge herred, Svendborg amt
Nordskov nævnes første gang 1495, og ejeren var da Joachim Bast.
1522 var Algud Pedersen ejer, og efter hans død gik gården over til
enken Abel Fikkesdatter. Deres datter Kirsten, der skrev sig til Neder gaard (på Langeland) og Nordskov, blev gift med Knud Mikkelsen
Akeleye til Skinnerup — nu Ulriksholm — og gården kom derved til
denne gamle fynske adelsslægt, der havde sit udspring i Odense. Knud
Mikkelsen blev gift anden gang med Margrethe Justsdatter Urne; af
deres sønner døde Mikkel Knudsen ugift allerede året efter faderen,
og Nordskov overgik til den anden søn Gabriel Knudsen Akeleye, der
desuden skrev sig til Krengerup og Hjulsrød (i Halland); han synes
at have foretrukket Nordskov som bolig selv i faderens tid, idet to af
hans børn med Helvig Jacobsdatter Sparre var født der.
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Gabriel Knudsen døde 1608 ; men allerede 1604 havde han afhæn
det Nordskov til Jørgen Aschersleben, en tysker, der giftede sig ind i
den danske adel. Hans hustru var Maren Eilersdatter Brockenhuus,
en datter af den berygtede Eiler Brockenhuus til Søndergaarde. Hans
broder Hans Aschersleben var medejer af Nordskov og havde giftet
sig med en datter af Henning Qvitzov til Sandagergaard ; men Nord
skov gik over til Maren Eilersdatters broder Claus Brockenhuus, der
fra 1628 til sin død 1646 var landsdommer på Fyn. Han havde søn
nen Peder Brockenhuus, der arvede Nordskov, og som major faldt i
Den skånske Krig 1676.
Peder Brockenhuus havde to sønner Eiler og Claus, som arvede
Nordskov i fællesskab, men i 1680 indgik de en overenskomst på
Skovsbo, hvorefter Eiler, »Kurfyrsten af Sachsens Kammer- og Jagt
junker«, afstod sin rettighed til broderen for 2.000 rdl.; Claus skulle
yderligere betale forældrenes gæld på 6.103 rdl. Også Claus Brocken
huus blev officer, og det gik alvorligt ud over gårdens drift. I nogle
år måtte han bortforpagte den til folk, der handlede ilde med byg
ningerne, og fra 1677 til 1689, imedens han var i Norge som officer,
blev der overhovedet ikke svaret kongelige skatter af godset. Restan
cerne beløb sig til 1.497 rdl.; derfor blev Nordskov i 1689 udlagt
til kronen.
Kongen solgte kort efter godset til Hans Schrøder v. Løwenhielm
til Vejrupgaard. Han var en af sin tids store krigere, men nu ønskede
han at nyde sin alderdom som godsejer i den store stil. Han ejede de
nærliggende store godser Hindemae, Selleberg og Nonnebo og døde
1699. Hans svigersøn, viceadmiral Fr. Gjedde, havde allerede nogle
år før erhvervet Nordskov. Han solgte i 1696 godset til Frederik Ahlefeldt til Nedergaard på Langeland.
På dette tidspunkt opgives Nordskovs hovedgårdstakst at være 24
tdr. htk. og 4 tdr. skovskyld, hvortil kom godt 200 tdr. htk. bønder
gods og patronatsretten til Ryslinge og Gestelev kirker. Efter at Fr.
Ahlefeldt 1699 havde solgt Nedergaard, købte han 1703 Rynkebygaard
på 20 tdr. htk., der lå nær Nordskov, og på selve Nordskov gjorde han
et stort arbejde for at bringe den ud af den elendige tilstand, som
Brockenhuuserne havde forladt den i. I 1700 opførte han en ny ho
vedbygning af bindingsværk, som dog allerede et halvt århundrede
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senere beskrives som forfalden. Han døde 1706 og blev begravet i den
familiebegravelse, som han havde indrettet i Gestelev kirke.
Frederik Ahlefeldt havde to døtre Anna Birgitta og Helvig Christence samt sønnen Christian Ahlefeldt, der nu var arvinger til Nord
skov, men 1733 overdrog søstrene deres arvelodder til broderen, der
i 1749 døde som en forarmet mand. Han havde i 1730 giftet sig med
Regitze Sophie baronesse Gyldenkrone, som i 1750 giftede sig med
generalløjtnant Henrik Bielke Kaas, der imidlertid solgte Nordskov
allerede det følgende år.
Den nye ejer af Nordskov var major ved 1. jyske kyrassér-regiment
Peter Bernhard Wolfrath, en tysker, der var født 1699 i Rostock og
døde 1759. Hans arvinger solgte i 1789 godset for 33.000 rdl. til svi
gersønnen Adam Mogens Luttichau, der i 1802 solgte Nordskov til
Frederik Jørgen Sehested, som i forvejen ejede Billesbølle. Fra hans
tid foreligger der en taksationsforretning af 1819, der giver et indtryk
af gården. Den bestod af en hovedbygning, den bindingsværksbyg
26 DSH 7
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ning, som blev opført i 1700, og som oprindelig skal have haft to stok
værk, af hvilke det øverste kragede ud over det nedre. I denne fløj,
der var på 26 fag, var der værelser til beboelse, og den takseredes til
3.000 specier. En nordfløj med halvtag på 9 fag vurderedes til 200
spdlr., og en søndre fløj med bryghus vurderedes til 800 spdlr. Yder
ligere var der en stor ladegård, bestående af mange bygninger.
Da Sehesteds hustru Anne Marie Fabritius de Tengnagel døde på
Nordskov 1835, solgte han samme år ved auktion godset til købmand
Hans Kruuse i Nyborg. Besætningen var da på 75 køer, 10 kalve og
2 tyre. Købmand Kruuse havde betalt Nordskov med 56.500 rdl., og
i hans familie blev den til op imod århundredskiftet, da den købtes
af folketingsmand, hofjægermester Frederik Sporon-Fiedler, der døde
1933. Sønnen, Ivar Sporon-Fiedler, overtog den i 1951, men døde få
år efter. Hans enke, Annelise, senere gift med direktør Rudolph Han
sen, er siden 1955 ejer af Nordskov gods. Sporon-Fiedler har foretaget
betydelige forbedringer på godset, og bygningerne er blevet restaure
ret 1901 og 1918. 1934 - 38 er avlsgården moderniseret. Tilliggendet er
nu 475 tdr. Id. ager og eng og 100 tdr. Id. skov foruden bøndergods.
Ejendomsværdien er 1.512.000 kr.
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1700 Ny hovedbygning i to stokværk
opført i bindingsværk

1901 og 1918 Istandsættelser
1934-38 Avlsgården moderniseret

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

Rynkebygaard
Ringe sogn, Gudme herred, Svendborg amt
Oprindelig har Rynkebygaard som så mange andre gårde været en
landsbyhovedgård, og formodentlig er den sognets ældste; thi alle
rede i 1358 nævnes den ; en Hans Degn skrev sig da til Rynkeby, men
om ham ved vi ellers intet, og vor viden om gårdens historie i middel
alderen er lige så ringe; det er dog muligt, at Sankt Knuds kloster i
Odense har ejet den, klosteret ejede i alt fald gods i Rynkeby. Senere
var den krongods, men 1580 gik Rynkebygaard fra kronen over til
adelen; det var i mageskifternes tid, og Frederik II overlod den til
fru Gedske Brockenhuus mod gods i Jylland. Fru Gedske var enke
efter Erik Bille til Lindved, der døde 1573, selv døde hun på Korsør
Slot i 1599 og blev begravet i Vor Frue kirke i Odense. De sidste år
var oprivende for den gamle dame, der lå i bitter strid med sønnen
Mogens Bille, hvem hun må have overladt Rynkebygaard, og i 1588
26*

403

SVENDBORG AMT

erhvervede han 2 gårde i Ringe sogn. Mogens Bille havde været hof
junker i nogen tid, men da han i 1585 havde holdt bryllup i Svend
borg med Anne Huitfeldt, synes han at have trukket sig tilbage til
sine gårde; foruden Rynkebygaard ejede han også Møllegaard på
Langeland, og på denne gård døde han i 1597 ; på det tidspunkt havde
han opgivet Rynkebygaard, som han havde måttet udlægge til Hans
Lange til Breining og Kærgaard. Denne døde 1609, og hans arvinger
solgte gården til Peder Thott til Boltinggaard, og derved fik disse to
gårde for første gang samme ejer. Peder Thotts søn Christen Thott
nedbrød i 1614 Rynkebygaard og lagde dens bøndergods til Bolting
gaard ; han døde 1617, og fra da af er ejerforholdene i nogen tid ret
indviklede, men til sidst kom dog Christen Thotts søn, Henrik Thott
i hel og fuld besiddelse af gården. I løbet af 1650’erne blev hans pen
geforhold så fortvivlede, at han måtte skride til pantsættelser af sit
jordegods, og i 1662 pantsatte han Rynkebygaard for 1.000 rdl. til
fru Anne Vind til Løjtved, og da lånet ikke blev indfriet året efter,
blev gården udlagt til fru Anne; den var da beboet af 2 bønder, der
i årlig landgilde svarede 5 pd. byg, 2 pd. havre, 1 fj. smør, 2 forøksne,
4 mk. erridspenge, 2 lam, 4 gæs og 4 par høns. Det lykkedes dog Hen
rik Thott i 1664 at låne 1.000 rdl. af tolderen i Assens Christen Han
sen og dermed indløse gården, men det blev en stakket frist; et halvt
år efter blev tolderen indført i Rynkebygaard, der med skoven takse
redes til 28 tdr. htk. 1669 solgte Christen Hansen den til Niels Banner
til Frederiksgave, der en måned efter lånte 600 rdl. af Jens Pedersen
Phil på Orelund mod pant i gården. Året efter døde Niels Banner,
og på børnenes vegne skødede broderen Eiler Evert Banner i 1672
Rynkebygaard til ovennævnte Jens Pedersen Phil, »da Penge ikke kan
skaffes«, han gav 40 rdl. pr. td. htk. Den nye ejer, »erlig och wellagt
Mand« Jens Pedersen Phil, fik i 1676 Orelund som gave af Christen
Skeel til Sostrup »udi Consideration for sin lange og tro tjeneste«, og
senere overlod han Rynkebygaard til datteren Gertrud Jensdatter Phil
og hendes mand Kjeld Pedersen Trane, men de skilte sig snart af med
den og overdrog den i 1684 til hendes broder Axel Jensen Phil og svo
ger Niels Hansen, der var gift med Birthe Jensdatter Phil og var sog
nepræst til Sandager og Holevad. Om hr. Niels fortælles, at da sven
ske soldater i 1658 tvang ham til at vise dem sin faders pengegemme,
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viste han dem op i klokketårnet og slog døren i lås for dem og løb
så af alle kræfter til Assens, hvor han gav sig i latinskolen. Da hr.
Niels døde, ægtede enken i 1685 hans eftermand Hans Jacobsen, og i
1687 delte han og Axel Jensen Phil gården, som de 4 år efter solgte
til Henrik Gyldenstierne til Boltinggaard, og således fik disse gårde
efter 30 års forløb atter fælles ejer. Rynkebygaard havde i 1691 22
tdr. htk. Forbindelsen med Boltinggaard ophørte allerede i 1703, da
Henrik Gyldenstiernes enke fru Anne Helvig v. d. Kuhla skødede den
som »en mine Bøndergaarde« til oberstløjtnant Frederik Ahlefeldt til
Nordskov, der fra tid til anden havde ejet flere gårde, f. eks. Nedergaard på Langeland. Kort efter købet af gården døde han, og hans
enke Riborg Helvig Holck solgte i 1713 Rynkebygaard til forpagteren
på Ørritslevgaard Erik Jensen og hans hustru Birgitte Jørgensdatter.
Købesummen var 2.000 rdl. Efter mandens død solgte hun gården i
1736 til oberstløjtnant Bielke Kaas til Boltinggaard, og nu kostede den
3.200 rdl. På gården fandtes en besætning på 40 køer. Kaas gjorde
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den til en mejerigård, og i 1766 havde den en besætning på 60 køer;
han lagde også en del bøndergods til gården. I Danske Atlas hedder
det, at laden var af grundmur, men de øvrige bygninger af bindings
værk. 1766 oprettede Kaas af Rynkebygaard og Boltinggaard stam
huset Kaasenlund, der ved hans død i 1773 overgik til arvingen gene
ral Hans Henrik v. Eickstedt; som ejer af gården skænkede han et hus
i Rynkeby til bolig for 3 fattige. Da han døde i 1801, var stamhuset
i en sådan forfatning, at hans eftermand Henrik Jørgen Huitfeldt
(Kaas) 1803 sluttede kontrakt med justitsråd Hans Jørgen Hansen til
Bramstrup, der for 110.000 rdl. købte både Rynkebygaard og Bolting
gaard med bøndergods og tiender.
Justitsråd Hans Jørgen Hansen var en fattig bødkersøn, der takket
være sit gode hoved og gunstige konjunkturer svang sig op til herre
mand, og i tidens løb kom en del fynske herregårde i hans hænder,
ikke altid til held for gårdene, da han var en af tidens store herre
gårdsslagtere. I Odense sagdes det, at terminen først begyndte, når
Hansen kørte ind ad byens port. Det var ikke justitsrådens mening
at beholde det tidligere stamhus, det var et spekulationsforetagende
fra hans side, men han satte sig dog spor på Rynkebygaard, idet han
nedrev den lille forpagterbolig og opførte en ny hovedbygning. 1806
solgte han gården til forvalter Rasmus Rasmussen fra Bækkeskov.
Rynkebygaard havde da 21 tdr. htk., og arealet var 192 tdr. Id. Be
sætningen bestod af 50 køer, 15 svin og 8 får. Bygningerne var assu
rerede for 6.200 rdl., og Rasmussen gav 25.000 rdl. for den. Heller
ikke han fandt blivende sted på gården, som han i 1809 skødede til
ritmester Peder Urban Bruun for 30.000 rdl. Han forbedrede på for
skellig måde gården, haven blev udvidet og forskønnet, markerne ind
hegnet og hovedbygningen udvidet. 1820 solgte ritmesteren gården til
forvalter Johs. Nic. Schurmann, en søn af konsistorialråd Schürmann
i Frørup. Han gav 24.000 rdl. for Rynkebygaard, der med bønder
gods var takseret for 24 tdr. htk. Arealet var 241 tdr. Id. På godset
boede 9 husmænd, der forrettede 312 ugentlige og 100 høst- og løbedage. Hus- og jordafgifterne var 26 rdl. Det var midt under land
brugskrisen, og Schurmann, der havde udbetalt 15.000 rdl., måtte i
hele sin ejertid kæmpe med store vanskeligheder, men trods alle an
strengelser måtte han give op, da 1. prioritetshaver opsagde lånet.
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Schurmann døde i 1834 »som Indsidder i den usleste Forfatning,
næsten hjælpeløs«.
Rynkebygaard blev i 1831 ved auktion købt af forpagter H. F.
Hildebrandt på Frederiksgave; han gav 15.250 rdL for den. 1846
solgte han den med 6 fæstehuse, ialt 25 tdr. htk., til Peder Larsen
Petersen af Ingenlyst for 50.000 rdl. Proprietær Petersen købte i 1854
Ringe konge- og kirketiende, 57 tdr. htk., for 32.000 rdl.; disse tien
der havde hidtil ligget til Boltinggaard. Han ombyggede gården og
forøgede dens areal med 112 tdr. Id., så den i 1875 havde 354 tdr. Id.,
heraf var 308 ager, 17 eng og 20 skov. Besætningen var 16 heste, 86
køer, 31 stk. ungkvæg og 22 får. Indtægterne af kornproduktionen og
kvægproduktionen blev anslået til henholdsvis 22.448 kr. og 20.300
kr.; ialt ansloges gårdens indtægter til 43.496 kr., medens udgifterne
sattes til 26.408 kr. 1887 solgte proprietær Petersen gården med Ringe
kirke- og kongetiende til lensgreve Erik Schaffalitzky de Muckadell
til grevskabet Muckadell for 390.000 kr. Hans sønnesøn, baron Ove
Schaffalitzky de Muckadell, solgte i 1929 gården til løjtnant Claus
Et hjørne af havestuen (fol. Th. Andresen).
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Johannes Mosegaard Andersen, gårdens nuværende ejer. I hans tid
er hovedbygningen blevet moderniseret indvendig; haven er anlagt
af havearkitekt C. Th. Sørensen. 1945 brændte hovedparten af avls
bygningerne, de nye bygninger var færdige 1947. Rynkebygaard har
nu 33 tdr. htk., og arealet er 350 tdr. Id. ager, 14 tdr. Id. eng og 28
tdr. Id. skov og park.
Den gamle hovedbygning, som Christen Thott nedrev i 1614, skal
have ligget i haven, og de gamle volde skal være udpløjet i det 18.
århundrede. Den nuværende hovedbygning fra 1858 består af én
etage med gennemgående frontispice, og den og gavlene er takkede.
Trods sin noget omtumlede tilværelse og stadige vandren fra hånd til
hånd har Rynkebygaard alligevel bedre modstået tidens storme end
Boltinggaard, som den har været knyttet til ikke mindre end 3 gange
i sin lange historie, og den er stadig en anselig ejendom.
AAGE FASMER BLOMBERG

EJERE
1358 Hans Degn
Kronen
1580 Gedske Brockenhuus
ca. 1595 Hans Lange
1609 Peder Thott
Christen Thott
1664-1736 Forskellige ejere
1773 H. H. v. Eickstedt
1773 H. H. V. Eickstedt
1801 H. J. Huitfeldt (Kaas)
1803 H.J. Hansen
1806
1809
1820
1831
1846

Rasmus Rasmussen
P. U. Bruun
J. N. Schurmann
H. F. Hildebrandt
P. L. Petersen

BYGNINGER

Voldsted

1614 Gården nedbrudt

1774 Lade af grundmur, andre
bygninger af bindingsværk
Forpagterbolig nedrevet og
hovedbygning opført
Hovedbygningen udvidet

1858 Hovedbygningen fornyet

1887 E. Schaffalizky de Muckadell
1929 C. J. M. Andersen

Hovedbygningen moderniseret
1947 Avlsgården genopført ved Folke
Olsen efter brand

Hovedbygningen set fra indkørselen (fot. Holt og Madsen).

Boltinggaard
Ringe sogn, Gudme herred, Svendborg amt
I Ringe sogn ligger ikke mindre end tre gamle hovedgårde. Den
yngste af dem er Boltinggaard, der formodentlig har ligget i lands
byen Boltinge, men lidt efter lidt har opslugt den gamle landsby.
Først fra slutningen af det 16. århundrede kender vi dens historie,
og da ejedes den af den gamle skånske adelsslægt Thott, »de prægtige
Thotter« var deres tilnavn; en gren af slægten, Boltinggaardslinien,
blev i næsten 100 år knyttet til gården; den første af slægten er Peder
Thott, der 1567 holdt bryllup på Københavns Slot med Birgitte
Skram, en datter af søhelten Peder Skram; i en årrække boede ægte
parret på Bergenshus, hvor Peder Thott var lensmand, og her døde
fru Birgitte i 1596; da han året efter vendte hjem til Boltinggaard,
tog han sin hustrus lig med sig til Danmark og begravede det i går
dens sognekirke. Som alle datidens adelsmænd søgte han at samle
godset om hovedgården, og ved mageskifte med kronen erhvervedes
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tre gårde i Kellerup, Ringe og Findinge. Kongen viste ham sin vel
vilje ved at fæste ham korntienden af Ringe sogn uden afgift. Endnu
i 1604 levede han, men i 1611 var han død, og han ligger begravet i
Ringe kirke. Sønnen, Christen Thott, var født på morfaderens gård
Urup i 1568 ; han drog som ung mand til udlandet, hvor han gjorde
hoftjeneste ved flere tyske hoffer, og som soldat deltog han i Nimwegens belejring. Efter et kort besøg hjemme drog han ud på en
toårig udenlandsrejse til Frankrig, England og Holland. Efter sin
hjemkomst blev han løjtnant ved den fynske fane og var i nogle år
lensmand på Skivehus. Allerede 1604 havde faderen overdraget ham
Boltinggaard, og to år efter holdt han bryllup i Horsens med Sophie
Below til Faarup. Rynkebygaard, som købtes, lod han nedrive, og
bøndergodset blev lagt til Boltinggaard. Sin sognekirke smykkede han
med et tårn og 4 svungne gavle. 1613 skulle han ledsage Christian IV
på en rejse til Tyskland, og i den anledning skulle han lade lave en
sort fløjlskjortel »paa den ungarnske Maner, som nu er brugelig«.
Christen Thott døde på Boltinggaard 1617 og blev begravet i Ringe
kirke, hvor der findes et smukt sandstensepitafium over ham med
hans 32 anevåbener. Han efterlod sig en 27-årig enke og tre børn ;
med omhu ledede hun sønnen Henriks og døtrene Birgittes og Annes
opdragelse og vakte hos dem samme interesse for og kærlighed til
lærde studier, der prægede hende selv. Birgitte Thott blev Danmarks
lærdeste adelsdame og berømt for sin Seneca-oversættelse. Fru Sophie
havde slægtshistoriske interesser, der satte frugt i en slægtebog og en
våbenbog, i vore dage opbevaret i Rigsarkivet og Det kgl. Bibliotek.
Hun døde på Boltinggaard 1650, men havde allerede, da sønnen blev
myndig, overladt ham gården. Henrik Thott havde studeret i Leyden,
og efter at have været kancellisekretær blev han lensmand først på
Bergenhus og senere på Dronninggaard. Efter Karl Gustavkrigene
overlod han kronen sine 2 skånske ejendomme til anvendelse som
bornholmsk vederlagsgods, hvad kronen påskønnede ved at give ham
Holbæk Ladegaard og udnævne ham til stiftsbefalingsmand over År
hus stift og amtmand over Århus amt; men godset var forarmet, og
hans ruin uundgåelig; 1662 måtte han opgive amtmandsstillingen,
1666 havde han endnu Boltinggaard, men også denne gård måtte han
opgive, og han ansøgte kongen om hjælp til livets ophold i sin alder-
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Boltinggaard set fra vest (fot. Holt og Madsen).

dom og armod; han levede endnu 1674, men hvor og hvornår han
døde, vides ikke; det har heller ikke gjort tilværelsen lettere for ham,
at af hans 5 børn døde 4 meget tidligt, deriblandt 2 sønner, der døde
af småkopper, den overlevende datter var sindssyg.
Boltinggaard blev udlagt til Margrethe Friis, der 1670 skødede
Boltinggaard hovedgård til Henrik Gyldenstierne til Nældemose. Hen
rik Gyldenstierne havde studeret ved universitetet i Orléans, efter sin
hjemkomst tog han hoftjeneste og blev kongens forskærer. Nogle år
efter købet af gården ægtede han Anna Hel vig v. d. Kuhla og levede
fra nu af som godsejer på Boltinggaard, hvis bøndergods han for
øgede. Desuden købte han Boltinge mølle og Rynkebygaard. Sin
sognekirke skænkede han en sølvflaske og en sølvoblatæske med
navnene HGS og AHVDK og Gyldenstiernernes og Kuhlas vå
bener, og i sin sognekirke blev han begravet i 1696. Hans eneste
barn var død, og fru Anna Helvig sad ene på Boltinggaard og fort
satte med at forøge godset. Rynkebygaard skilte hun sig derimod af
med; for sine bønder oprettede hun Boltinggaards skole. Da hun
døde i 1709, arvedes Boltinggaard af broderdatteren Anna Vind v.
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d. Kuhla, der fire år efter holdt sit bryllup med Henrik Bielke Kaas.
Henrik Bielke Kaas var født 1686 i Norge som søn af stiftamt
mand Hans Kaas og Sophie Amalie Bielke. Som menig rytter deltog
han i Den spanske Arvefølgekrigs store slag og senere i Den store
nordiske Krig, hvor han udmærkede sig ved Helsingborg og Gadebusch. Ved krigens afslutning var han oberstløjtnant, og 1765 ud
nævntes han til general. Ved ægteskabet med Anna Vind v. d. Kuhla
blev Kaas godsejer, og på Boltinggaard kom han til at virke langt
over en menneskealder. I hans ejertid blev godset stærkt forøget;
Rynkebygaard købtes i 1736, endvidere erhvervedes i Espe sogn
Lundsgaard med 13 tdr. htk. Allerede i 1660erne havde Frederik III
lagt Ringe sogns kirketiende til Boltinggaard. Da Kaas gjorde testa
mente i 1766, bestod godset af Boltinggaard m. skov- og mølleskyld,
beregnet til 58 tdr. htk., Ringe sogns kirke- og kongetiende og Rys
linge kirketiende, ialt 71 tdr. htk., bøndergodset var 430 tdr. htk. Går
dens samlede besætning var 150 køer, 60 får og 50 svin; i sidste
kvartal af 1745 hærgede kvægsygen så voldsomt på godset, at 715
kreaturer døde, tabet var så stort, at det forhindrede Kaas i at afPejsestue (fot. Niels Elswing).
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betale gælden. Til gårdens forskønnelse anlagde han i en tidligere
kalvehave en dejlig stor have, »der er at admirere baade for det
smukke Lystqvarter, saavelsom og formedelst de lange og brede
Alleer, store Hække og mangfoldige rare Frugttræer«. Der blev også
anlagt lysthuse og et orangerihus. Kaas ofrede også meget på sin
sognekirke, som han istandsatte, og desuden skænkede han den et
»sejerværk«, et orgel og et par sølvlysestager. For de fattige på god
set oprettedes Boltinggaards hospital ved Ringe kirke med plads for
6 fattige, og Boltinggaards skole betænktes med 400 rdl. Da hans
hustru døde i 1744, blev hun begravet i den begravelse, han havde
ladet indrette i kirken. Seks år efter ægtede han baronesse Regitze
Sophie Gyldenkrone; begge ægteskaber var barnløse, og da det lå
ham meget på sinde at bevare sit gods for slægten, besluttede han i
1766 at oprette et stamhus, Kaasenlund, af sine ejendomme, dog
skulle gælden først betales. 1773 døde den gamle ryttergeneral på
Boltinggaard og blev begravet i Ringe kirke. I kirkebogen skrev præ
sten, »blev begravet si. Hr. General Kaas ved 90 Aar, en redelig
Patriot, der havde været i adskillige Batailler, han havde en sød,
sagte og salig Død«.
Ifølge testamentet overtoges stamhuset af søstersønnen general
Hans Henrik v. Eickstedt; som faderen generalmajor Valentin v.
Eickstedt var han gået den militære vej, og hans dygtighed som ryt
terofficer, hans færdighed i alle ridderlige idrætter samt smukke ydre
skabte ham en hurtig karriere; i 1763 hed det da også om ham: »Ein
Däne, vornehmer Extraction; ein habiler Mann, von ihm kann nicht
zu viel Gutes gesagt werden«. Struensee kaldte ham »ein einfältiger
Däne« og hentyder måske mere til hans ringe kundskaber end til hans
intelligens. Mest kendt er han blevet ved sin deltagelse i sammen
sværgelsen mod Struensee ; som belønning blev han general, over
hofmester for kronprinsen og statsminister; stor fortjeneste indlagde
han sig ved at sætte igennem, at dansk blev hærens officielle sprog.
1784 blev han pludselig afskediget fra alle sine embeder, men sam
tidig udnævnt til overkammerherre. Han så sig nødsaget til at sælge
godserne øst for Store Bælt og tage ophold på Boltinggaard i håb om
at kunne sanere sine finanser, v. Eickstedt var en human og gavmild
godsejer, der uddelte kvæg til bønderne, afløste landgildekornet med
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en pengeafgift og gav bønderne rigelig adgang til brænde og tømmer
i skoven. Præmier uddeltes til de bønder, der prøvede nye driftsfor
mer og kulturplanter; i løbet af 1790erne blev bøndergodset udskif
tet. I 1801 døde v. Eickstedt og blev begravet i Ringe kirke, hvor han
i 1776 havde ladet Wiedewelt indrette et gravkapel i nyklassisk stil;
der står tre marmorsarkofager, hvori han selv, hans hustru og søn
hviler. Kapellet stod ham i 40.000 rdl.; han fortæller selv, at han
efter den i hans ungdom brugelige måde har ladet forfærdige en
begravelse i Ringe kirke, men at han senere ved mere eftertanke har
fået en ulige mening om den sag, der er derfor måske noget sandt i
den udtalelse, der tillægges ham: »Ja, nu har den Begravelse, jeg har
faaet indrettet deroppe i Ringe Kirke kostet mig 40.000 Rdlr. Det
havde dog været bedre, om jeg havde givet de Penge til de Fattige«.
De nødlidende på godset glemte han ikke, han skænkede dem 1600
rdl. og indrettede et hus i Rynkeby til tre fattige. Til det sidste gav
han eksempel på sin rundhåndethed. De sårede i Slaget på Reden be
tænktes med 200 rdl., de brandlidte i Nyborg fik en pengegave, og
sin andel i trykningen af Videnskabernes Selskabs ordbog betalte
han til sin død. Han efterlod sig en betydelig mængde sølv- og dæk
ketøj, og i rede penge fandtes kun 16 rdl. Blandt løsøret var en ring
med kronprinsens portræt en miniature med brillanter og dennes
portræt, malet af Jens Juel. Løsøret indbragte 7.000 rdl., alle akti
verne beløb sig til godt 10.000 rdl., men passiverne var lidt større,
og der blev intet til arvingerne. Han havde i alle enkeltheder ordnet
sin begravelse, der skulle foregå tidlig om morgenen uden lys i kir
ken, uden klokkeklang og orgelspil og heller ingen tale. Liget skulle
svøbes i et lagen »voxet og gjort her i Landet« og bæres til kirken
af bønderne. »De, som have den Godhed at bære Liget til sit Begra
velsessted, udleveres til at dele 40 Rdlr., og nyder enhver af samme en
Sopken dansk Akvavit og Kringler til Vederkvægelse, inden de tage
Liget ud«.
Stamhuset overtoges af fætteren kaptajn Henrik Jørgen Huitfeldt,
der beklagede sig over dets tilstand, bygningerne, Ringe og Ryslinge
kirker var brøstfældige, skovene medtagne o. s. v. »Jeg vilde skamme
mig«, skrev han, »som en fattig Mand, naar jeg nød Frugten af Boltinggaard i en Række af 30 Aar, at min Eftermand skulde modtage
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General Henrik
Bielke
Kaastf 1773).
Maleri på
Glilcksburg.

saadan Skaderede«. 1803 solgte Huitfeldt godset, 550 tdr. htk., til den
fynske grundspekulant Hans Jørgen Hansen til Ørritslevgaard for
110.000 rdl. Der udbetaltes 48.000 rdl., senere 10.000 rdl. til, ialt
58.000 rdl., hvoraf oprettedes det Kaasenlundske pengefideikommis, der nydes af familien Huitfeldt-Kaas. Justitsråd Hansen bort
solgte fæstegodset og fik tilladelse til at udstykke hovedgården; 1804
solgte han Rynkebygaard og 1809 Boltinggaard til birkedommer Johs.
Holm og proprietær Fr. Chr. Wamberg til Løjtved for 91.000 rdl.;
de begyndte at udstykke gården og solgte i 1812 hovedparcellen, 415
tdr. htk., Ringe kirke- og kongetiender, 57 tdr. htk. og 12 tdr. htk.
bøndergods til proprietær Fr. Juel. Han havde i en del år været degn
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og skoleholder i Stenstrup, men var i 1806 blevet dømt fra embedet
for forsømmelighed og slet opførsel; for provsteretten undskyldte
han sig med, at han »havde adskillige Handeler for, som aarsager, at
jeg ikke nøie kan beopagte mit Embede« ; det var disse handeler, der
til sidst gjorde ham til Boltinggaards ejer. Men den store landbrugs
krise var på trapperne, og Ringe kirke måtte af med sit blytag, og af
skoven solgtes 70 parceller; alligevel måtte Juel give op, 1820 gik
han fra gården, og den forhenværende degn og proprietær døde 1824
i Sorø i stor armod. Det Gersdorffske fideikommis fik udlagt går
den, der 1854 solgtes til proprietær Holger Chr, Petersen til Dalumgaard. 1857 købtes den af H. Langkilde, hvis svigersøn og datter
havde den til 1923, da Boltinggaard solgtes til Udstykningsforeningen
for Fyns og Sjællands Stifter, der straks skødede hovedparcellen til
proprietær S. Mikkelsen. Siden har den flere gange været i handelen
og ejes nu af Hans Chr. Madsen. Boltinggaard har nu 18,5 tdr.htk.,
arealet er 216 tdr. Id., hvoraf 45 tdr. skov.
Christen Thott og Sophie Below opførte omkring 1610 et grund
muret hus. Gården var omgivet af grave. I Danske Atlas hedder det,
at bygningerne var »mådelige«, og i det 19. århundrede var de på
den grundmurede bygning nær faldefærdige. Den nuværende hoved
bygning fra 1854 er i én etage med frontispice og takkede gavle. Tiden
er faret hårdt frem mod Thotternes gamle gård; lidet anede general
Kaas, da han søgte at sikre den til evig tid for sin slægt, at den 40
år efter skulle være splittet for alle vinde for kun at blive en skygge
af fordums herlighed.
AAGE FASMER BLOMBERG

EJERE

1589 Peder Thott
ca. 1610 Christen Thott
ca. 1667 Margrethe Friis
1670 Henrik Gyldenstierne
1713 Henrik Bielke Kaas
1773 Hans Henrik v. Eickstedt
1801 Henrik Jørgen Huitfeldt
1803-54 Forskellige ejere
1854 H. Chr. Petersen
1857 -1960 Forskellige ejere
1960 H. Chr. Madsen

BYGNINGER
ca. 1610 Grundmuret hus opført

1854 Hovedbygningen opført

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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