SLÆGTSFORSKERNES

BIBLIOTEK

Dette værk er downloadet fra
Slægtsforskernes Bibliotek
Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske
Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er
en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og
personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om
fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For
værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til
personligt brug. Videre publicering og distribution uden for
husstanden er ulovlig.

Links
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

Danske Slotte
og Herregårde

Danske Slotte
og Herregårde
ANDEN UDGAVE
Under redaktion af AAGE ROUSSELL

SYDSJÆLLAND

HASSINGS FORLAG
København 1964

Sætning og trykning er foretaget af P. J. Schmidts Bogtrykkeri A/S, Vojens. Far
vebillederne er trykt i offset af Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder. Illu-Grafia har
forestået klichéarbejdet og Petersen & Petersens Bogbinderi indbindingen. Den
grafiske tilrettelægning er varetaget af Viggo Naae.
1.-3. oplag

Redaktionen har revideret følgende forfatteres artikler:
Otto Andrup (t), Louis Bobé (f), P. Sloth Carlsen,
L. F. la Cour (t), Jørgen B. Hartmann, Chr. Axel Jensen (f),
Sigurd Jensen, Vilh. Lorenzen (t), S. Nygård,
Axel Pontoppidan (t), Aage Valentiner (t).
Bredo L. Grandjean har revideret afdøde Poul Bredo Grandjeans artikel.
De øvrige forfattere har selv revideret deres artikler.

INDHOLD

BASNÆS .............................................................................
af akademikasserer, mag. art. L. F. la Cour

75

BELDRINGE ..................................................................
af arkivar Bredo L. Grandjean

309

BORREBY .........................................................................
af museumsinspektør Tove Clemmensen

59

BÆKKESKOV ................................................................
af arkivar, cand. mag. S. Nygård

199

ENGELHOLM ...............................................................
af arkivar Bredo L. Grandjean

289

FODBYGAARD .............................................................
af forfatteren Mogens Lebech

133

FUIRENDAL .................................................................
af rektor, cand. mag. P. Kierkegaard

111

FØRSLEVGAARD .......................................................
af lektor, dr. phil. Vilh. Lorenzen

43

GAVNØ ...............................................................................
af museumsdirektør, mag. art. Otto Andrup

141

GERDRUP ........................................................................
af overarkivar, cand. mag. C. Rise Hansen

53

GREVENSVÆNGE .....................................................
af arkivar Bredo L. Grandjean

167

HARRESTED ..................................................................
af rektor, cand. mag. P. Kierkegaard

37

HERLUFSHOLM .........................................................
af rektor, cand. mag. P. Kierkegaard

21

HOLMEGAARD ............................................................
af museumsinspektør, mag. art. Chr. Axel Jensen

9

HOLSTEINBORG ........................................................
af kgl. ordenshistoriograf, dr. phil. Louis Bobé

89

HØJSTRUP .......................................................................
af overarkivar, cand. mag. C. Rise Hansen

265

HØVDINGSGAARD .................................................
af museumsinspektør, cand. mag. Erik Skov

351

ISELINGEN ...................................................................
af kgl. ordenshistoriograf, dr. phil. Louis Bobe

363

JOMFRUENS EGEDE ...........................................
af lektor, dr. phil. Vilh. Lorenzen

231

JUNGSHOVEDGAARD .........................................
af forfatteren Mogens Lebech

331

KLINTHOLM ..................................................................
af mag. art. Jørgen B. Hartmann

407

LEKKENDE ....................................................................
af museumsinspektør, cand. mag. Erik Skov

345

LILLIENDAL ...............................................................
af kammerherre, hofjægermester, lensbaron
H. Berner Schilden Holsten

355

LINDERSVOLD ...........................................................
af lektor, cand. mag. Elin Bach

279

LISELUND .......................................................................
af museumsdirektør, mag. art. Otto Andrup

397

LUNDBYGAARD ........................................................
af arkivar Poul Bredo Grandjean

317

LYSTRUP ..........................................................................
af museumsinspektør, mag. art. Chr. Axel Jensen

213

MARIENBORG ............................................................
af kaptajn, hærarkivar, kammerjunker
Axel Pontoppidan

383

NORDFELD .....................................................................
af amanuensis, mag. art., cand. oecon.
P. Sloth Carlsen

391

NYSØ ....................................................................................
af museumsdirektør, mag. art. Otto Andrup

295

OREMANDSGAARD ................................................
af kaptajn, hærarkivar, kammerjunker
Axel Pontoppidan

339

PETERSGAARD ...........................................................
af kaptajn, hærarkivar, kammerjunker
Axel Pontoppidan

377

ROSENDAL ......................................................................
af lektor, cand. mag. Elin Bach

271

ROSENFELDT ..............................................................
af kaptajn, hærarkivar, kammerjunker
Axel Pontoppidan

369

RØNNEBÆKSHOLM ...............................................
af arkivar Poul Bredo Grandjean

173

RAADEGAARD .............................................................
af stadsarkivar, dr. phil. Sigurd Jensen

183

SALTØ ..................................................................................
af rektor, cand. mag. P. Kierkegaard

121

SPARRESHOLM ..........................................................
af arkivar Poul Bredo Grandjean

189

STRANDEGAARD ......................................................
af kaptajn Aage Valentiner

285

VEMMETOFTE .............................................................
af museumsinspektør, cand. mag. Gudmund Boesen

243

ØBJERGGAARD ..........................................................
af museumsinspektør, cand. mag. Erik Skov

325

Holmegaard set fra syd (fot. Niels Elswing).

Holmegaard
Holme-OIstrup sogn, Hammer herred, Præstø amt
Bindingsværket er vor nationale byggemåde. Sproget fortæller, at
tømmermandskunsten er hjemmefødt, medens murerhåndværket er
af fremmed, latinsk oprindelse. Den dag i dag er der oldtidstraditio
ner i vore bøndergårde, og endnu middelalderens folkeviser kunne
synge om borge »med dybe Grave og Plankeværk« og om bindings
værkslofter med »Stolper af det røde Rav, og Bjælker udskaarne i
f orgy Idene Bogstav«. Men af middelalderens tømrede fæstningsværker
og lerklinede adelshuse er der kun levnet os yderst få rester. Selv fra
senere tider er bindingsværket ret sparsomt repræsenteret blandt de
danske herregårdes hovedbygninger. På renæssancetiden, da bindings
værket endnu blomstrede i vore købstæder, havde det allerede fået en
borgerlig bismag, og adelen var ikke i tvivl om, at grundmurene vel
var dyrere, men tillige solidere, bedre egnede til forsvar og mere her9
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skabelige. Bindingsværket blev derfor snarest brugt på ejendomme af
anden rang, og flere af vore smukkeste bindingsværks herregårde er
byggede af adelsmænd, der i forvejen ejede en anden og betydeligere
hovedgård. Dette gælder således både om Lynderupgaard, Fraugdegaard, Rudbjerggaard og Holmegaard, der byggedes 1635 af hr. Claus
Daa til Ravnstrup. Men selv om dette historiske forhold erkendes,
mindsker det ikke det præg af hjemlig, malerisk hygge, som en sådan
bindingsværksgård kan have, og som netop i så høj grad føles på
Holmegaard.
Enten bygningen står skinnende hvid og nykalket, eller regnen har
fået lov til at vaske noget af hvidtningen, har Holmegaard det plus
fremfor andre bindingsværksgårde, at den rejser sig lige op af gravens
vande, hvis spejlbillede fordobler virkningen af fodmurenes huggede
eller rå kamp og af stokværkernes krydsende tømmer. Med rette næv
nes denne ejendommelighed allerede i en synsforretning fra 1663, som
den dag i dag passer på mange punkter og tilmed giver os et godt
indblik i gårdens arkitekturhistorie. »Først bestaar Borgegaarden af
trende Huse, med Grave omkring, mellem Stænger opmuret, hvoraf
det ene største Hus er to Loft højt, ført op paa en god, høj Grund
vold af huggen Kampesten og vel vedligeholden, til hvilket er bygget
et Taarn, som de Svenske har taget Kobberet af, som igen er repa
reret med Deller, hvorudi er en Vindeltrappe til de øverste Værelser
oven paa, hvilke bestaar udi en Sal eller Fruerstue samt fire gode
Kamre, smukt inden udi panelede og udstafferede; neden i samme
Hus er ogsaa smukke Kamre og under skønne Jordkældere langs igen
nem. Det andet Hus udi Borgegaarden er et Loft højt og vel ved
Magt, undtagen en Del af Grundvolden paa den ene Ende nylig er
udfalden, som med ringe Omkostning kan igen forfærdiges; derudi
er Fadebur, Køkken, Bryggers og anden Værelser. Udi det tredje Hus
er Smedje og anden fornøden Værelser til Folkene, ogsaa vel vedlige
holden, uden hvis Brøstfældighed, som kan findes på Vinduerne«.
Siden 1663 er der naturligvis foretaget mange forandringer. Det
oprindelige indre udstyr er fuldstændig forsvundet, vinduerne er for
nyede, de glatte lave sidefløje noget ændrede og delvis forhøjede, og
vindeltrappetårnet er så grundigt nedrevet, at man end ikke kender
dets plads. Også hovedfløjens taggavle er ændrede; tagværket viser,
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Hobnegaard set fra vest (fot. Niels Elswing).

at der ikke fra første færd har været valme. Men trods disse og andre
ændringer står dog i hovedsagen Claus Daas bygning. På portens
hammerholter læses både udad mod vindebroen og indad mod gården
samme indskrift: »Her Claus Daa til Refnstrop med sin kiere Frue
Fru Ingeborg Parsberg lode dette Hus oprette, der mand skref efter
Guds Byrd Anno 1635«. Ægteparrets våben flankerer denne indskrift,
og i knægten midt over porten er der skåret et buttet englehoved. På
de andre knægte er derimod snittet bladværk, som minder stærkt om
samtidige borgerhuse i Køge og Næstved. løvrigt røber bindingsvær
ket på mange måder, at det tilhører en ret sen periode i udviklingen,
da praktiske og nemme konstruktioner lidt efter lidt fik indpas i
renæssancens besværlige afbindinger. Som så ofte på Christian IV’s
tid er kun stolperne og de mindre tømmerstykker af eg, remme, bjæl
ker og tagværk derimod af fyr. Et helt usædvanligt tegn på den be
gyndende dekadence er det, at løsholterne under vinduerne fra første
færd synes at have siddet lavere end i de andre fag. At begge husets
langsider er knægtbyggede, er såre ualmindeligt i købstæderne, og
med dette forsøg på at give bygningen facade til begge sider har
11
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man sikkert tilsigtet en fornemmere, mere herregårdsmæssig virkning.
Men så meget mere betegnende er det, at der ikke findes knægte
under tagskægget, og at gavlenes udkragninger ligeledes er konstru
erede efter moderne metode, uden støtte af knægte. Netop de led,
som renæssancen helst smykkede med snitværk, mangler på disse af
gørende punkter. Til gengæld herfor har man i bindingsværkets glans
periode gerne kælet for murtavlene, og således har det også været til
fældet her på Holmegaard. Bag sidefløjene, i portvæggene og andet
steds, hvor den gamle udmuring er bevaret, kan man finde morsomt
varierede mønstre, og særlig fornøjelig virker nordgavlen med dens
karnap, der endnu bærer spor af sin oprindelige bestemmelse som
»Hemmelighed« eller »Mag«, og hvor en fantasifuld murer i et af
tavlene har muret en vejrmølle med stub og vinger. Noget forvirrende
for moderne begreber er det måske, at disse mønstre snart er af røde,
snart af gule sten, men forklaringen herpå er den, at Holmegaard op
rindelig har stået teglstensrødt overkalket, efter al sandsynlighed med
hvidmalede fuger. Renæssancen var ikke bange for kraftige farver.
Ejendommens historie kan følges et par århundreder længere til
bage i tiden end bygningens. Liggende ved en vig af de store moser,
som omgiver Susåens løb vest for Gisselfeld og nord for Fensmark,
har gården sikkert navn efter sin plads; endnu er den på de tre sider
omgivet af side sænkninger. Den ældste navneform er Holme, som
mødes første gang 1327, da de Antvorskov Johannittermunke blandt
andet gods henlagde en gård i Holme til forbedring af brødrenes
klæder. Her er dog ikke tale om herregården, som først dukker frem
i kilderne fra århundredets slutning. Tyge Mortensen af slægten Ra
vensberg, der sammen med sin hustru nævnes i Næstved dødebog,
synes at have ejet dette Holme i dronning Margretes første regerings
tid. Men sikrere er det, at ejendommen lige fra begyndelsen af det
følgende hundredår tilhørte den sjællandske slægt Griis, der i sit
kløvede skjold førte et løvelår og et par bjælker. Anders Pedersen
Griis mageskiftede 1398 sit gods i Bødstrup med Antvorskov kloster
og erhvervede sig derved Nordrup i Slagelse herred, som har givet
slægten dens kendingsnavn mellem de andre adelsslægter Griis. Han
skrev sig da også selv af denne gård, men 1402 og senere foretrak
han at kalde sig af Holme, hvor han havde 8 øre jord i leje af Ant-
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vorskov. Ejendommen har næppe været stor, og sognet rummede
endnu en hovedgård, som lå inde i kirkebyen, et forhold, som atter
og atter gav anledning til trætter. 1438 sluttede sønnen Peder Ander
sen kontrakt med Grip (Jernskæg) af Olstrup om Porsmosen, men få
år efter toges der landstingsvidne om markskel og skovskel mellem
Holme fang, Ravnstrup fang og Nyrop fang, og fire gode mænd udred
skellet og vidnede, at åstrømmen fra Grips mølle af Olstrup gjorde
markskellet »saa langt, som han kende kan«. 1460 var sagen fremme
påny, men da var Peder Griis’ gårde delte mellem hans sønner, og
på Holmegaard sad hr. Joachim, der tillige var lensmand på Køben
havns Slot, og som opnåede ridderslaget og sæde i rigsrådet. Af
Joachims børn med Anna Arvidsdatter Baad blev en søn norsk lens
mand og rigsråd, en anden kannik i Roskilde, og en tredje, Hans
Griis, fulgte ham på Holmegaard, ligesom han også nogle år havde
Københavns len. Han udmærkede sig i slaget ved Rotebro 1497, da
kong Hans’ tropper standsede dalkarlene. Den samtidige vise om
kong Hans og Sten Sture priser ialfald hr. Henrik Krummedige og
Hans Griis, den ædelig mand: »De var Riddere baade to, det vare
de fuld vel værde, de tjente deris Herre med Traa, de Bønder det
saare kærde«.
Hans Griis synes at være død ret ung og efterlod sig ingen livs
arvinger. Som det så hyppigt skete i datiden, skiftedes Holmegaard
nu i to parter, der under Grevefejden begge synes at have tilhørt
enker, som 1535 fik kgl. værnebreve for deres godser. Den ene del
arvedes af Hans Griis’ efterleverske Anna Lange, derpå af dennes
brodersøn Gunde Lange til Brejning, hvis søn Frederik 1571 solgte
sin part til Peder Oxe, der som klog jordegodssamler og som ejer af
Gisselfeld sikkert har forstået at værdsætte denne besiddelse, selv om
det er en fantastisk påstand, at rigshofmesteren skulle have påbegyndt
den nuværende bygning og sat dens kældermure. Endelig synes hans
arvinger (Barnekow’erne på Løvenborg) at have afhændet den til
Eustachius von Thürnen til Sandbygaard. Den anden part bragtes af
Hans Griis’ søster Gundel til hendes mand Oluf Daa til Ravnstrup
(t 1532) og arvedes efter dette ægtepar fra fader til søn i fire slægt
led ; efter Oluf Clausen fulgte Claus Olufsen, Oluf Clausen, som
byggede Ravnstrup og Fraugdegaard og endelig Claus Daa, Christian
13

PRÆSTØ AMT

IV’s samtidige. De ældre slægtled hører udpræget hjemme på Ravn
strup, hvor deres historie må søges. Men selv om den sidste Claus
Daa (1579- 1641) fødtes på Ravnstrup, døde på Fraugdegaard og
begravedes i slægtens gamle sognekirke Herlufmagle, har han størst
betydning for Holmegaard, ikke blot for bygningens vedkommende,
men også for ejendommen som helhed. Han samlede nemlig atter
godset, idet han 1625 erhvervede den part, som havde været på frem
mede hænder, og som han nu købte af den nysnævnte Eustachius v.
Thümens enke, Anne Hansdatter Baden. Skønt han foruden sine tre
fædrene arvegårde også erhvervede det sjællandske Borreby, det fyn
ske Højsgaard og det jyske Bonderup (nu Lerkenfeld), er Holmegaard
den eneste ejendom, hvis hovedbygning han har rejst.
Det statelige epitafium i Herlufmagle, hvor hans og hans tvende
fruers 48 anevåbener pranger omkring hans portræt, giver os et le
vende indtryk af hans person. Ubetinget behagelig ser han ikke ud,
og man kommer til at tænke på, at han i ligprædikenen over ham
kaldes en »drabelig Herre«. Slet så »ridderlig, mandelig og dapper«,
som gravskriften priser ham, kan han dog ikke siges at have været.
Efter at have rejst i udlandet og efter at have været hofsinde tjente
Claus Daa ganske vist med hæder i Kalmarkrigen, men da han senere,
som rigsråd, kom med i Trediveårskrigen, måtte han på grund af
sygdom og svagelighed drage hjem i det første krigsår, og med hans
værdighed som rigsadmiral forholder det sig noget ejendommeligt.
Selv om datiden ingenlunde krævede sømandmæssig uddannelse af
overadmiralerne, ser det næsten ud som en straf, at Christian IV
valgte ham, der aldrig havde prøvet søen, til fører for den flåde, som
1630 blev udsendt mod Hamborg; netop han havde været blandt de
rigsråder, som frarådede striden. Og skønt kanonaden på Elben blev
ganske hæderfuld for de danske våben, bebrejdede kongen ham senere
hans vankelmodighed under slaget. Til åbent brud kom det imidler
tid ikke. Siden efter var Claus Daa ude i diplomatisk sendefærd ; som
fredsmægler optrådte han 1631 i Nederlandene med overdreven pragt
og erhvervede sig i det mindste en guldkæde til en værdi af 1800
gylden, hvortil han et par år senere føjede elefantordenen.
Da de store ejendomme efter hans død skiftedes mellem hans
mange sønner, tilfaldt Holmegaard Oluf Daa. »Han har altid været
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noget ilde forvaret i Hovedet«, skrev en samtidig om ham. Ved per
sonligt venskab og indviklede pengeforhold var han knyttet til Corfitz
Ulfeldt, og han kom til at dele hans skæbne; ved rigshofmesterens
fald 1651 mistede også han sit rentemesterembede. Senere, da han var
blevet dømt af selve rigsrådet, fordi han havde betalt sin gæld til
landsforræderen og opfordret andre til at gøre det samme, vovede han
at skrive til kongen: »Tag Dig iagt, Perikles, Du hersker over frie
Folk og har at gøre med Atheniensere«. Den slags ytringer var farlige
i enevældens dæmringstid. Oluf Daa måtte forlade landet og var og
bleven ruineret mand. Da Corfitz Ulfeldtved Roskildefreden tiltvang
sig Frederik Ill’s tilgivelse og for en kort tid vendte tilbage til Dan-

Port i hovedfløjen (fot. Niels Elswing).
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mark, glemte han sin trofaste ven, og selv om Oluf Daa senere påny
kom hjem, benyttede kronen sig af hans slette pengeforhold. Allerede
tidligere havde han måttet afstå hele Porsmosen, der regnedes for
godt 24 tdr. htk., til Gisselfeld, så at Holmegaard kun beholdt 49 tdr.
htk., og 27. april 1664 gik han ind på et mageskifte, hvorved han
udlagde kongen Holmegaard med vejr- og vandmølle etc. og til gen
gæld fik Hevringholm, som var »hjemfalden Kongen efter Caj, kald
tes Lykke«. Desuden gav kongen afkald på det krav, han »paa Corfits, som kaldtes Greve af Ulfeldts, Vegne« havde til ham. Oluf Daa
erkendte, at »Corfitzes Krav« beløb sig til 10.360 rdl., medens Holme
gaard kun vurderedes til 7950, men han hævdede, at denne ejendom
var bedre end Hevringholm, hvor der ikke kunne sås korn uden gød
ning, »hvilket er en stor Incommoditet«. »Her hos bedes underdanigst
at maatte consideres, at jeg afstaar min Fædrenegaard, som mine
Fædre og jeg med stor Bekostning har opbygt.« Men hans indven
dinger hjalp intet; tilslut måtte han indrømme, at Hevringholm og
den Ulfeldt’ske gæld med renter tilsammen beløb sig til 19.000 rdl.,
langt mere end Holmegaards værdi, og at »Majestætens Naade og
Gunst søges heri mere end Profit og Baade«. Megen glæde fik han
da heller ikke af den nye jyske ejendom. Hans sønner, hvis uden
landsrejser havde kostet store pengesummer, lønnede ham med at
kræve Hevringholm udlagt som mødrenearv. De tilstod ham blot
frit ophold på gården, og da de solgte den, faldt også denne indrøm
melse bort. Om hans sidste år ved man intet.
Det var under forhandlingerne med kronen, at det før citerede byg
ningssyn blev optaget, og det stadfæster, at Oluf Daa med rette kunne
tale om sine egne bekostninger på ejendommen. Thi foruden borge
gården nævner det også ladegården, bestående af fire store huse,
»hvoraf de tre er murede mellem Stænger, nemlig Laden, et skønt
Fæhus til ungefær 200 Øxen, og Stalden; det fjerde Hus har Oluf
Daa ladet opmure af huggen Kampesten, hvorudi er Fæhus, Vognhus
og Folehus«. Den dag i dag står i de ellers ombyggede udlænger et
stykke af denne kvadermur, og i murankrene læses Oluf Daas og
Anne Brahes navne.
For anden gang fik Gisselfelds ejer fodfæste på Holmegaard, idet
kronen nogle år forud havde taget Kaj Lykkes ejendomme, og Hol16
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megaard, der blev forpagtet af en Mathias Baniermann, kom nu
under Gisselfeld birk. Men har der ligget nogensomhelst godspolitisk
tanke bag erhvervelsen, er den i al fald ikke blevet fastholdt gennem
disse år, da staten var nødt til at sælge ud. Nogle måneder før sin
død skænkede Frederik III Holmegaard til sin kammerjunker, Otto
Krabbe, og blandt Christian V’s første regeringshandlinger var det
at forfremme ham til kammerherre og udstede det lovformelige
skøde, hvorved den unge hofmand med Holmegaard fik ejendommens
tidligere part af Porsmosen samt Broksø og bevilling til at nedlægge
8 gårde af Tågerup by, ialt godt 74 tdr. htk. — Stor, velskabt og for
standig havde Otto Krabbe som omhyggelig kammerpage vundet sin
gamle konges yndest; Frederik III skænkede ham sin kårde, som han
siden altid bar, og døende satte kongen sin ring på kammerjunkerens
finger. I sit lange liv viste Otto Krabbe, at den fyrstelige nådegave
ikke var faldet på nogen uværdig. Langsomt, men sikkert nåede han de
højeste stillinger; han blev amtmand, stiftsbefalingsmand over Sjæl
land og 1703 medlem af gehejme-konseillet. Under Karl XII’s angreb
på København deltog han i organisationen af forsvaret; under Frede
rik IV’s Italiensrejse var han en af de ledende herhjemme, og på den
store pests tid 1711 sad han i styrelsen af den befængte hovedstad.
Det skadede ham ikke overfor Frederik IV, at han havde gjort mod
stand mod kongens plan om vornedskabets ophævelse, og hans stil
ling i denne sag bestemtes da heller ikke af personlig fordel, men af
hensynet til de mindre velhavende proprietærer. »De kan for Fattig
dom ikke forstrække heller hjælpe selv deres Gods som vi andre. Jeg
vil tage mig selv til Exempel, at Gud straffe mig, om jeg ikke haver
i nogle og hvert Aar ladet ligge usolgt over 1000 Tdr. Korn til mine
Bønders Sæd- og Sommerføde, item udlagt det meste af April og Juli
Kvartal (Skatter)«. Som godsejer får han ord for omhyggelighed og
sparsommelighed. Hvad Holmegaard angår, opnåede han 1675 hoved
gårdsrettigheder for Broksø ; 1685 købte han af en københavnsk bor
gerenke Olstrupgaard (24 tdr. htk.), som beholdt sin frihed, men blev
bebygget med bøndergårde, og 1687 udvidede han godset betydeligt
med jorder i Toksværd og Nestelsø sogne og med fem kirkers tiende.
1691 blev gården med al dens tilliggende atter lagt under Gisselfeld
birk. Et malet alliancevåben fra Otto Krabbes andet ægteskab, med
2 DSH 5
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Cathrine Susanne Hahn, findes i det eneste værelse på gården, som
har bevaret ældre udstyr, og hvis tapetmaleri i øvrigt stammer fra en
lidt senere periode af det 18. århundrede.
I sine ti sidste leveår bar Otto Krabbe det blå bånd, og først 76 år
gammel nedlagde han sine hverv for at leve sine sidste to år i ro på
sine godser. Han døde på Egholm, som Birgitte Skeel havde bragt
ham, og han kom til at hvile i Roskilde domkirke, hvor hans pragt
fulde gravmæle endnu findes. Frederik Ill’s ring fulgte ham i graven.
Da han ikke efterlod sig livsarvinger, arvedes godserne af enken, der
også har vundet et godt eftermæle; hun overlevede sin ægtefælle til
1737 og testamenterede Holmegaard med Broksø til Otto Krabbes
broderdatters datter, Birgitte Restorff. Ifølge testamentet oprettede
denne dame et endnu eksisterende legat på 1400 rdl. for Holmegaards
fattige. 1737 ægtede hun jægermester, senere kammerherre Knud
Trolle til Møllerup og Bogensholm, efter hvis død 1760 hun beholdt
alle fire godser; hun selv døde 1790. Holmegaard og Broksø, om hvis
tiendefrihed der førtes en langvarig, men heldig proces med Gisselfeld, gik derefter i arv til hendes broderdatter Margrethe Elisabeth
Restorff, gift med major Peter Lasson von Post, som 1801 solgte
begge hovedgårdene til Gisselfelds overdirektør, greve Christian Con
rad Sophus Danneskiold-Samsøe, for 200.000 rdl.
Godset (Broksø iberegnet) var i matriklen af 1683 blevet ansat til
ialt 66 tdr. htk. fri hovedgårdstakst foruden lidt skovskyld og mølle
skyld, og under det hørte godt 750 tdr. htk. bøndergods samt seks
kirker (Olstrup, Rønnebæk, Nestelsø, Mogenstrup, Fensmark og Riislev). Det havde i løbet af 18. århundrede fået de uheldige landbrugs
konjunkturer at føle; Birgitte Skeels forvalter klagede 1723 bittert
over de store vanskeligheder ved at holde karlene til stavnen og går
dene besatte; han måtte om foråret låne bønderne sædekorn og oven
i købet plovstude, og blev en gård øde, var det næsten umuligt at
finde en ny fæster. Senere hærgedes godset af kvægpesten, der rasede
så stærkt i Sydsjælland. Men nu bedredes tiderne, og i den anselige
række af sydsjællandske gårde, som den virksomme og dygtige greve
erhvervede, var Holmegaard på grund af dens beliggenhed som Gis
selfelds nabo et vigtigt led, der siden er forblevet i slægtens eje.
Broksø blev nu frasolgt, idet den umiddelbart efter købet blev over18
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Dagligstue på Holmegaard (fot. Niels Elswing).

draget til den forrige ejers søn, men til gengæld generhvervedes ved
mageskifter 1805 - 06 den gamle Olstrupgaards jorder, hvoraf senere
parcelgården Petersminde blev oprettet. Og medens greven, træt af
den træge modstand, på sine andre godser opgav sine humane planer
om bondestandens frigørelse på halvvejen, gennemførte han på Hol
megaard selveje for bondegårdene, omtrent 80 i tal.
Ikke mindre betydning for Holmegaard havde hans enke, som efter
hans død 1823 overtog hans ejendomme og bestyrede dem med stor
dygtighed. 1836 anlagdes et stort teglværk, og 1841 opførte enke
grevinden Petersmindes bygninger.
På et enkelt afgørende punkt førte hun sin ægtefælles planer ud i
livet, idet hun 1825 iværksatte det af ham planlagte fabriksanlæg,
Holmegaards Glasværk, der kunne udnytte gårdens store moseareal.
Man begyndte småt og forsøgte grøntglaspustning med to mand, men
allerede det næste år kom endnu fire glaspustere i arbejde, og medens
værket i 1826 leverede 56.000 stk. grønt glas, nåede i 1836 produktio
nen af denne vare 600.000 stk. 1831 blev det desuden udvidet med en
2*
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hytte for hvidt hulglas, og i slutningen af 1830’erne, da grøntglasfabrikationen blev mindre lønnende, begyndte man med held at fabrikere
finere flintglas, krystal og farvede glassorter. I enkegrevindens sidste
år beskæftigedes en mester, 25 svende og en glassliber med lærling
samt 55 andre faste arbejdere, og efter at Kastrup Værk var anlagt
1847, har fabrikken stadig udelukkende leveret hvidglas.
Efter hendes død 1843 overtoges Holmegaard af hendes næstældste
søn, grev Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe, overstald
mester, der fra den ældre broders død 1869 var Gisselfelds overdirek
tør. Efter hans bortgang 1886 arvedes Holmegaard af hans søn, hof
jægermester grev Ernest Danneskiold-Samsøe (t 1908), efter hvem
gården og glasværket blev overtaget af grev Aage Danneskiold-Sam
søe. Efter dennes død i 1945 overgik Holmegaard med alt tilliggende
til hans datter komtesse Elisabeth, der 1954 indgik ægteskab med kap
tajn Frants A. Lassen. 1955 - 56 gennemgik hovedbygningen en fuld
stændig indvendig restaurering under ledelse af arkitekt H. H. Eng
qvist. Forpagtergården Petersminde blev i 1927 solgt med et areal
på ca. 350 tdr. Id. Holmegaards tilliggende er nu 2323 tdr. Id.
CHR. AXEL JENSEN

EJERE
1375 Tyge Mogensen (Ravensberg)
1402 Anders Pedersen (Griis)
Den ene part:
ca. 1515 Gunde Lange
1571 Peder Oxe
ca. 1575 Eustachius v. Thiimen
1625 Claus Daa
Den anden part:
1505 Oluf Daa
1625 Claus Daa samler gården igen

1664
1670
1737
1801

Kronen
Otto Krabbe
Birgitte Restorff
Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe

1945 Elisabeth Lassen

BYGNINGER

1635 Gården opført af bindingsværk,
hovedbygningen trefløjet med
tårn, omgivet af grave
ca. 1645 Kampestens fæhus opført

1825 Glasværket oprettet

1955 - 56 Indvendig restaurering ved
H. H. Engqvist

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

Herlufsholm
Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt
Herlufsholm ligger ca. 2 km nord for Næstved på vestsiden af Susåen.
Endnu i vore dage er den på de tre sider omgivet af skove og på den
fjerde — mod nord — spærrer den højtliggende kirkegård med sine
store træer i nogen grad for udsyn over det dejlige sjællandske land
skab. Som skole er Herlufsholm snart 400 år gammel, og det kloster,
som skolen afløste, havde en mere end 400-årig tilværelse bag sig.
Skovkloster-Herlufsholm er et af Danmarks ældste kulturcentrer.
Klostret hed oprindelig Næstved St. Peders kloster, senere i middel
alderen kaldtes det i reglen Skovkloster. Navnet forekommer første
gang i 1363. Ifølge stiftelsesbrevet af 29. november 1135 skænkede
Peder Bodilsen, hans moder og brødre kirken i Næstved til dér at
oprette et benediktinerkloster. Til munkenes underhold forærede de
store gaver af jordegods. Også biskop Eskil bidrog med rige gaver.
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Klostret havde således fra begyndelsen fået et solidt grundlag at
bygge på. Stifteren Peder Bodilsen var en sjællandsk stormand, kendt
for sine kirkelige interesser, bl. a. sin iver for at cølibatet for præsterne
skulle gennemføres. Biskop Eskil, som i klostrets dødebog kaldes hans
medhjælper og medarbejder, blev få år senere ærkebisp og er en af
de største personligheder i Danmarks historie. Snart udbyggedes klo
strets stilling yderligere. Den 21. marts 1140 udstedte Erik Lam et
brev, hvorved klostret fik en stærkt privilegeret stilling. Dette brev er
bevaret i original og er blandt de ældste — måske det ældste — dan
ske dokumenter, bevaret i original. Kongen lægger i dette dokument
torvet i Næstved med alle torverettigheder og al domsret ind under
klostret, der således fik både torveafgifter, midsommergæld og de
bøder, som ellers tilkom kongen. Klostret og dets gods fritoges næsten
— en menneskealder senere fuldt ud — for ydelser til kongen og blev
en stat i staten. Det var i enhver henseende byen Næstveds herre og
beholdt denne magtstilling helt op til reformationen.
I alt havde klostret ejendomme i over 100 byer og landsbyer, mest
i det sydøstlige Sjælland. Nøjagtige oplysninger herom foreligger i den
gavebog, som abbed Rasmus Daw 1528 lod Peder Jakobsen Skjold
forfatte. Gavebogen er en fortegnelse over Skovklosters breve — pri
vilegier, skøder og tingsvidner — med kortfattede gengivelser af deres
indhold. Den registrerer ialt 733 dokumenter. Fra abbed Jeips tid
foreligger et detailleret godsregnskab fra årene 1467 - 81, et omfat
tende håndskrift på 252 tætskrevne sider, der giver et væld af oplys
ninger om godsets økonomi. Klostret ejede da, foruden hovedgården
med 890 tdr. Id. og Magle mølle, 405 gårde. Den årlige indtægt sva
rede til 3800 tdr. korn. Det er beregnet, at Skovkloster af 1481 efter
gældende ejendomsværdier i 1934 skulle have en salgsværdi af ca.
25^ million kroner, eller i 1964 det svimlende tal af ca. 100 millio
ner kroner.
1481 - 1530 erhvervedes 35 gårde, således at Skovkloster i 1530 ejede
440 ejendomme — gårde og huse i købstæder iberegnet. I rigdom stod
det tilbage for Sorø og Antvorskov kloster, var på højde med Ring
sted og rigere end alle andre sjællandske klostre. Ved reformationen
1536 blev Skovkloster inddraget under kronen, men bestod dog som
kloster til abbed Christoffer Hansens død i 1559. Året efter, 1. juli
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1560, mageskiftede Frederik II hovedparten af godsmassen i klostrets
nærhed og enkelte andre besiddelser til Herluf Trolle, der fik ialt 128
gårde og 6 øde jorder med ca. 11.500 tdr. Id. Resten af godset — ca.
18.000 tdr. Id. — bortsolgtes efterhånden af kongen til forskellige.
Det synes i 14. og begyndelsen af 15. århundrede at have været
almindeligt at bortforpagte et større antal gårde under ét til en adels
mand. Men under abbed Jeip (1467 - 81) bortfæstedes næsten alle
gårde enkeltvis — en ordning, der utvivlsomt har været betydelig
mere indbringende for klostret. Klostrets økonomiske forhold har
været gode. Såvel af forpagtningskontrakter som abbed Jeips regnska
ber får man det indtryk, at det har været en overbærende godsherre.
Det har længe været den almindelige opfattelse, at klostret oprinde
lig lå i Næstved og først efter en brand i 1261 blev flyttet ud til sin
nuværende plads. Nyere undersøgelser har imidlertid vist, at klostret
i hvert fald fra ca. 1200 har ligget uden for byen, og det er sandsyn
ligt, at det helt fra grundlæggelsen har haft sin nuværende beliggen
hed. Der er således intet i vejen for, at kvadrene i Herlufsholm kirke
kan være rester af den romanske kirke, som Peder Bodilsen ejede og
Herlufsholm 1749. Efter Danske Vitruvius.
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Klosterbygningen o. 1860. Ejter fotografi i jubilæumsskriftet »S ko vkl ost er-Her
lufsholm 1135 -1935«.

skænkede. Klosterkirken har udgjort nordfløjen i det skæve firsidede
klosteranlæg, der var bevaret til den store ombygning 1868 -70. Nu
er kun underste etage af østfløjen gammel, fra ca. 1250. Mod sædvane
ligger den ikke i forlængelse af kirkens søndre korsarm, men så langt
mod øst, at der ikke har været direkte adgang til denne, og fløjen kan
derfor næppe være oprindelig. Den buegang, der endnu findes løbende
langs østfløjens vestside, stammer først fra 1502, og fra denne er der
adgang til kirkens søndre korsarm gennem en skævt løbende dør. Den
oprindelige kirke har rimeligvis været færdig inden år 1200. Klostret
brændte 1261, men det vides ikke, hvor omfattende skaden var. Da
kirken i slutningen af 1200’erne har været genstand for store ombyg
ninger, er det nærliggende at formode, at disse byggearbejder skyldes
ødelæggelser i forbindelse med klosterbranden. Af kirkens inventar
fra middelalderen må navnlig fremhæves et elfenbenskrucifiks. Selve
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klosterbygningen var i to etager, lavere end den nuværende bygning.
De fleste af rummene i nederste etage var forsynet med hvælvinger,
der i de større lokaler bæres af piller. Pillesalen i den bevarede østfløj
har antagelig været benyttet som rådssal, hvor abbeden samledes med
munkene til drøftelse af foreliggende spørgsmål. Munkenes celler har
formentlig været i østfløjens øverste etage. Vest og nord for klostret
fandtes en gårdsplads, omgivet af mure samt en bygning på den nu
værende rektorboligs grund. Vestmuren med en smuk, rundbuet portal
står endnu; de andre nedreves i begyndelsen af 19. århundrede. En
stor lade har ligget, hvor skolebygningen står. Søen eller mosen rundt
om klostret gjorde munkene til fiskedamme ; af disse er nu Store Park
og Kjers Park ubetydelige rester. Skovkloster har da ligget som en
murindhegnet fæstning på en ø. Det senere navn Herlufsholm d. v. s.
Herlufs 0 bliver derved let forklarligt.
Om livet i klostret er der kun bevaret meget sparsomme direkte
oplysninger. Man er i vid udstrækning henvist til at drage slutninger
fra forholdene i andre benediktinerklostre. Munkene skulle ifølge
Benedikt af Nursias regel anvende ca. 4 timer til andagtsøvelser i
kirken, 4 til læsning, 6^ til arbejde, 8^ til søvn og 1 til måltider.
Andagtsøvelserne var fordelt over 8 gudstjenester i døgnet, den første
og længste begyndte ca. kl. 2 nat, den sidste ved solnedgang. Mun
kene havde både åndeligt og legemligt arbejde. Andagtsøvelser i for
bindelse med klostrets mange forpligtelser i retning af sjælemesser og
mindegudstjenester for afdøde velgørere har dog sikkert bevirket, at
de egentlige munkes legemlige arbejde har været minimalt, hvis de
overhovedet har haft noget. I klostret førtes »dødebøger«, hvori
munkene optegnede navnene på afdøde brødre, venner og velgørere
for at kunne mindes dem ved bønner og gudstjenester. Fire af den
slags lister er bevaret fra Skovkloster. De tre er indført i et meget
smukt, velbevaret håndskrift på 44 blade med 5 helsides illustrationer
i pragtfulde farver. Håndskriftet, der siden 1938 ejes af Det kgl.
Bibliotek i København, kaldes i reglen Næstved-Kalendariet (Calendarium Monasterii beati Petri Nestvediensis). De fem billeder danner
sammen med et stort gyldent monogram en sindrigt gennemtænkt
illustration til nekrologiet. Et af billederne forestiller Peder Bodilsen,
der knælende overrækker St. Peder sin kirkebygning.
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Man må gå ud fra, at munkene omhyggeligt har udført deres
egentlige munkevirksomhed. Videnskabelige sysler har der derimod
næppe været synderlig tid til at dyrke. Da klostret også fungerede som
sygehus, fattighus, alderdomshjem m.m. har verdsligt arbejde beslag
lagt megen tid. Studier og undervisning er også foregået, idet mun
kene var uddannede til præster, og denne uddannelse for en stor del
er foregået i klostret. Af litterære arbejder fra Skovkloster kendes to
relativt magre årbøger, andre er formentlig gået til grunde. Vi ved
ikke med sikkerhed, hvor mange personer der har haft fast bopæl i
eller ved klostret. Munkenes antal angives et sted i Kalendariet til 11,
men må som regel have været større. I kirkens kor var der 30 mun
kestole. Ud over de egentlige munke fandtes konverser eller lægbrødre,
som sluttede sig til munkelivet og boede i klostret uden at påtage sig alle
klosterlivets forpligtelser. Dertil kom novicer, d. v. s. vordende munke,
og de såkaldte »indgivne«, d.v. s. adelsmænd og -kvinder, der mod
at give jordegods til klostret fik lov til at bo i eller ved klostret på
deres gamle dage. Endelig var der tyendet, der på abbed Jeips tid
udgjorde ca. 50 personer. I selve klostret har i hvert fald munke,
novicer og konverser boet, og ialt har der sikkert været ca. 100 men
nesker, der daglig skulle have deres livsophold på klostret — ud over
hvad der kom af vejfarende, syge og fattige til bespisning og pleje.
Ved reformationens indførelse ophævedes klostret, og 1537 blev
det forlenet til den forhenværende Århusbisp Ove Bille. Abbed og
munke fik dog som tidligere nævnt lov at blive boende og øvede
fremdeles indflydelse på den rent gejstlige administration. Med året
1560 var alt spor af klosterliv forsvundet, og i det år fik stiftelsen
sit ny navn Herlufsholm. Fem år senerer gjorde Herluf Trolle og
Birgitte Gjøe Herlufsholm til en lærd skole og opdragelsesanstalt.
Herluf Trolle var da 44 år gammel. Som ung havde han studeret i
Wittenberg og var blevet dybt grebet af Luthers lære; han sluttede
et varigt venskab med Melanchton, Luthers højre hånd. Hjemkommet
fra udlandet opnåede han hurtigt forskellige betroede hverv, han blev
lensmand på Krogen og medlem af rigsrådet. Livet igennem havde
han i udpræget grad åndelige interesser og stod i nær forbindelse med
flere af dansk kulturs ypperste mænd, f. eks. Sjællands biskop Peder
Palladius og den lærde teologiske professor Niels Hemmingsøn. Der
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Parti af Skovklosters ringmur ved siden af rektorboligen (fot. Holt & Madsen).

er to toner, der går gennem hans virksomhed. Den ene har vi det
smukkeste udtryk for i hans valgsprog: Alting kommer af Gud, livet
og døden, armod og rigdom. Den anden klinger i det svar, han gav
Niels Hemmingsøn, før han som admiral drog ud på sit sidste togt:
Mister jeg mit liv, jeg får vel liv igen. Vide I, hvorfor vi hedde herremænd, hvi vi bære guldkæder og have jordegods og ville være yppermere og højere agtet end andre? Derfor have vi denne ære for andre,
at når vor konning og herre, land og rige have det behov, da skulle
vi rigens fjender afværge; beskytte og beskærme med magt og al
formue vor fædrene rige, at vore undersåtter må bo og være udi
fred og rolighed: Ja, ville vi have det søde, så må vi og have det
sure med. — Et smukkere udtryk for fædrelandskærlighed og for
erkendelsen af, at adel forpligter, findes næppe.
Herluf Trolle og hans ligesindede hustru Birgitte Gjøe besluttede,
da de ingen børn havde, at hvad de ejede, skulle varigt komme dansk
ungdom og dermed Danmark til gode. Fundatsen af 23. maj 1565
bestemte, at Herlufsholm skulle være en skole for adelige og andre
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ærlige mænds børn. Stifternes hensigt fremgår klart af fundatsen. De
ønskede, at gudsfrygt og fædrelandskærlighed skulle have til huse
på deres skole. Så længe stifterne levede, skulle de selv føre overtil
synet med skolen. Derefter skulle rigsrådet udnævne »en gudfrygtig
og velbeskeden Adelsmand til Forstander«, og denne skulle hvert år
aflægge beretning til rigsrådet om skolens tilstand. Herluf Trolle
nåede ikke selv at se skolen i virksomhed ; han døde i juni 1565 efter
at være blevet såret i et søslag mod svenskerne ud for Mecklenburgs
kyst. I sommeren 1566 trådte skolen i funktion. Allerede året efter
trak Birgitte Gjøe sig ud af skolens ledelse, og rigsrådet udnævnte
Børge Trolle, Herlufs broder, til forstander. Stifterne er begravet
under korgulvet i Herlufsholm kirke. Bag altret lod Birgitte Gjøe
deres kenotaf opstille i 1568, udført af den berømte belgiske billed
hugger Cornelis Floris. Kirken rummer også andre minder om Herluf
Trolle og Birgitte Gjøe. Bl. a. skænkede Birgitte en lille altertavle af
alabast, der nu er anbragt på østvæggen i den sydlige korarm. Den
forestiller Herluf og Birgitte knælende ved deres bedepult foran et
reliefbillede af dommedag. I glasmontrer er opbevaret Herluf og Børge
Trolles rustninger og sværd samt en lok af Herluf Trolles hår.
Det økonomiske grundlag for Herlufsholms tilværelse som skole og
opdragelsesanstalt var det jordegods, som hørte til — ialt ca. 11.500
tdr. Id. Ifølge en ordinans af 1567 skulle en skriver holde regnskab
over stiftelsens indtægter og udgifter, føre tilsyn med avlingen og
sørge for bespisningen af lærere, disciple, samtlige funktionærer og
tjenestefolk. En foged skulle »regere over alle Bønderne, Godset og
daglige Arbejdstjenere«. Stiftelsens økonomi siden da har været meget
omskiftelig. Disciple på Herlufsholm har ikke på noget tidspunkt
betalt, hvad det kostede stiftelsen at have dem her. I 1771 afsluttedes
en flere århundreder gammel strid med Næstved angående jorder,
som på yderst gunstige vilkår var overladt byen til græsning for krea
turer, med, at grev Thott overlod byen det meste af arealet (ca. 600
tdr. Id.) til fri rådighed mod, at et mindre stykke (ca. 60 tdr. Id.) blev
afstået til en af skolens byer (Holsted). Da gehejmeråd Brandt i 1788
blev forstander (skoleherre), var stiftelsens indtægter af godset yderst
små (ca. 4000 rdl.) og desuden usikre, da bønderne jævnligt var ude
af stand til at svare deres afgifter og endog ofte trængte til stiftelsens
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hjælp. Alt lå endnu i fællesskab, og hoveriet var i fuldt flor. Brandt
forberedte omgående fællesskabets ophævelse, og allerede i 1794 var
hele godset udskiftet. Få år efter afløstes naturalhoveriet mod en
årlig betaling af 4 rdl. pr. tdr. htk. Landboreformerne kostede stif
telsen over 35.000 rdl., men det viste sig meget hurtigt, at pengene
var godt anvendt. De næste store forandringer i godsets forhold
fandt sted i minister Halls forstandertid (1856 - 87). Bøndergårdene,
hvis antal (129) var omtrent det samme som på Herluf Trolles tid,
blev indtil da bortfæstet til livsfæste. Nu bortsolgtes det meste af
bøndergodset til arvefæste, og på samme tid afhændedes Magle mølle.
1 tiden 1872 - 81 solgtes for 2.950.000 kr., hvoraf godt halvdelen hen
lagdes til stiftelsens urørlige grundfond. I den følgende tid fortsattes
denne proces, og i årene efter 1903 fandt tillige en afløsning af tien
derne sted. Efter loven af 18. september 1918 er efterhånden arve
fæsteafgifterne blevet afløste. Avlsbygningerne brændte 1926 og blev
Munkegangen i klosterbygningens ostfløj med dør ind til kirken for enden af
gangen (fot. Holt & Madsen).
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straks genopbygget. Herlufsholms areal er nu følgende: Hovedgården,
ca. 346 tdr. Id., større og mindre brug ca. 158 tdr. Id., jord og tillig
gende til skolen og dens bygninger ca. 32 tdr. Id. Skovarealet udgør
ca. 1365 tdr. Id. Dertil råder stiftelsen over en betydelig formue og
forskellige legater, hvorved den fremdeles er i stand til at uddele en
del fripladser og at lade de øvrige disciple betale et vederlag, der
langtfra dækker alle udgifter samt også på forskellig vis at yde støtte
til disciple, der har afsluttet deres skolegang, under deres videre
uddannelse. Kirken hører stadig under stiftelsen, men er tillige
sognekirke.
Indtil enevældens indførelse 1660 blev forstanderne udnævnt af
rigsrådet, efter 1660 af kongen. I skolens første år søgte slægtninge
af Birgitte Gjøe at få godset tilbage. Stridighederne endte i 1575, året
efter Birgittes død, med at rigsrådet frakendte disse arvinger enhver
ret til Herlufsholm. Ifølge ordinansen af 1567 fik skolen en skole
mester (rektor) og to hørere, samt 42 disciple, der alle skulle have
kost, undervisning, lys og varme gratis. Disciple ud over de 42 skulle
betale 30 daler og holde sig selv med klæder og seng. Disciplenes
daglige tilværelse var meget ensformig og tvungen og har haft langt
større lighed med munkenes end med disciplenes i vore dage. Ved
rørende læreres og elevers forplejning virker det især forbløffende
at se, hvilke mængder af øl, der stod til deres rådighed. Skolens
ældste spisereglement (fra 1650) beregner daglig til rektor 9 potter,
til hver af hørerne 6 potter og til hver discipel 3*4 pot. I ordinansen
står der intet om, hvad disciplene skulle lære, men fundatsen bestem
mer, at undervisningen skal indrettes som i Roskilde domskole. Latin
var følgelig hovedfaget. Rent skolemæssigt har Herlufsholms udvik
ling formet sig som andre højere skolers. Disciplene måtte ikke uden
speciel tilladelse af rektor komme uden for skolens snævreste grænser,
hvilket vil sige, at de skulle opholde sig inden for de gamle kloster
mure. Det fremgår indirekte af de Huitfeldtske love af 1605 — den
berømte historiker Ariid Huitfeldt, hvis ligsten ses i kirkens kor, var
forstander 1583 - 1609, — at disciplene har reageret mod den megen
flid og fromhed, som skolelovene krævede. løvrigt betegner de ny
love en kraftig skærpelse, ikke mindst udvidedes de i forvejen vidt
løftige andagtsøvelser. Officielt gjaldt disse love og ordinansen indtil
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Fra festsalen (fot. Th. Andresen).

1731. Indtil midten af 17. århundrede besøgtes skolen af et stigende
antal elever — 1627 var antallet 82 — og synes i det hele taget at
have været udmærket, men derpå fulgte en nedgangstid, der varede
til 1731. Svenskekrigene ramte den hårdt, og skønt skolen på dette tids
punkt var vel ledet af forstander Jørgen Rosenkrantz, som havde en
fortræffelig støtte i økonomen Luxdorph, måtte discipeltallet efter
krigen nedsættes til 10. Senere i århundredet bidrog Marcus Gjøe,
forstander 1685 - 98, dygtigt til en genrejsning af stiftelsens økonomi.
Hans enke Jytte Dorothea Thott lod i kirkens nordre korsarm et
pragtfuldt gravmæle rejse over ham, udført af den belgiske billed
hugger Thomas Quellinus. En af de næste forstandere, Jørgen
Brahe, viste sig næsten aldrig på skolen, hvilket økonomen og
ridefogeden benyttede sig af til at bedrage stiftelsen og udsuge
bønderne. Han døde 1716, inden en mod ham indledt under
søgelse var bragt til afslutning. Efterfølgeren, Børge Trolle, vanrøg
tede især skovene og afsattes 1727, da han nægtede at aflægge regn31
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Interiør fra kirken. I baggrunden Marcus Gjøes gravmæle (fot. Holt & Madsen).

skab. Stiftelsens tilstand var så elendig, at skolen var lukket 1729 - 30.
Så åbnede man igen med fire disciple og én lærer. Forstander Gregers
Juel tog energisk fat på en genrejsning og udstedte 1731 ny love til
afløsning af ordinansen af 1567 og Huitfeldts love af 1605, men døde
samme år. Hermed ender foreløbig rækken af forstandere af stif
ternes slægt.
Forstander blev nu grev Johan Ludvig Holstein, senere præsident
for Danske Kancelli, og indehaveren af denne stilling blev nu i over
100 år også Herlufsholms forstander. Holsteins forstandertid (1732 63) blev en af de bedste i stiftelsens historie. Han byggede hvælvingebroen over Susåen, anlagde langs dennes vestside Nyhave, der tid
ligere kaldtes Munkehave, men nu var et vildnis, byggede en stor
lade, hvis fundamenter den nuværende skolebygning ligger på, og
den enkle og smukke musiklærerbolig, oprindelig som sogneskole, og
først og fremmest anlagde han den henved 3 km lange allé til ind
ramning af hele Herlufsholmkomplekset. Holstein, som er bedre
kendt for alleen op til Ledreborg, synes at have forstået, at Herlufs32
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holm med sit uregelbundne anlæg ikke egnede sig til omdannelse i
monumentalstil, og har i stedet anlagt alleen med den funktion at
indramme stedet, således at al bebyggelse var indenfor, en idé, som
desværre ikke mere er fuldt ud bevaret. I 1755 udstedte grev Hol
stein ny love og anordninger vedrørende opdragelsen og undervis
ningen. 34 timer ugentlig skulle anvendes til undervisning, 7 til
lektielæsning og ca. 22 til andagtsøvelser. Skolens personale udvi
dedes og bl. a. ansattes en oldfrue, hos hvem alle disciple skulle
stille før middags- og aftensbordet, for at hun kunne efterse deres
påklædning og renlighed. Disciplene skulle bestandig være under
opsigt, bl. a. indførtes den endnu eksisterende ugeinspektion, men
samtidig indskærpedes det hørerne at tiltale disciplene »med en venlig
Mine og et mildt Ansigt«, og ikke »ved stoisk Ubevægelighed eller
Catonisk Surseenhed betage dem Mod og Lyst til at lære«. Som noget
nyt indførtes regelmæssige ferier, men kun i sommerferien tog discip
lene hjem. Holstein efterfulgtes af grev Otto Thott (1763 - 85), under
hvem andagtsøvelserne blev skåret radikalt ned. Det var rationalis
mens ånd, der holdt sit indtog ovenpå pietismen. Tilbage blev kun
morgen- og aftenlovsang, en ordning, der bestod indtil 1927, hvorefter
kun en morgenlovsang på få minutter er tilbage af tidligere tiders
andagtsøvelser. Ferierne udvidedes, og disciplene overlodes i langt
højere grad til sig selv, hvilket ikke ubetinget var et gode. Der klage
des over, at de stod op af sengen og gik til Næstved, hvor de »svirede
og sloges med Bønder og Ryttere«. 1788 - 1805 var Chr. Brandt for
stander. Den nuværende rektorbolig stammer fra Brandts tid. Under
Brandts efterfølger Frederik Julius Kaas (1805 -27) opførtes 1809
skolebygningen, hvortil dog i 1853 føjedes endnu en etage (arkitekt
Georg Kretz). Kirken blev ret hårdhændet restaureret; dog bevaredes
de fleste prydelser og kom efterhånden til anvendelse i kirken. Af
klosterbygningens østfløj fjernedes øverste etage og erstattedes af to
andre (1819 - 22), i den nederste af disse indrettedes en smuk forstan
derlejlighed. Pladsen mellem klosterbygningen og skolebygningen,
der henlå som mødding, blev planeret og tilsået og fik sit nuværende
udseende (Grønneplads). Desuden anlagdes den vej, som fra alleen
fører ned til skolebygningen (Nyvej), ved hvilken lejlighed de gamle
klostermure nedreves. Gymnastik indførtes 1810 som undervisnings3 DSH 5
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fag. Herlufsholm var vist nok den første skole uden for København,
hvor gymnastik kom på timeplanen. Kaas havde til hele sin virksom
hed et par udmærkede lærere som medhjælpere: A. W. Brorson, der
var rektor, og H. B. Melchior, som i ganske sjælden grad havde evne
til at øve en heldig indflydelse på drengene. De store byggefore
tagender havde kostet mange penge, og skolen trængte nu til en
dygtig økonom til forstander. Det fik den i P. Chr. Stemann (1827 51). Han bragte finanserne i glimrende stand, men det gik bl.a.
hårdt ud over lærerne, hvis løn forringedes, hvorfor de i reglen
hurtigst muligt søgte bort. Skolens anseelse led herunder, og disci
peltallet gik i en årrække stærkt tilbage. Grev Knuth, der havde
været skolen en glimrende forstander, afløstes ved sin død af mini
ster C. C. Hall (1856 - 87), der opholdt sig meget på skolen og var
en overordentlig initiativrig forstander. 1861 - 63 restaureredes kir
ken af Herholdt og fik i hovedsagen sit nuværende udseende. Her
holdt ledede også 1868 -70 nedrivningen og genopførelsen af klo
sterbygningens syd- og vestfløj, hvorved det gamle maleriske Skov
kloster erstattedes af en mere tidssvarende, men ikke særlig spæn
dende symmetrisk bygning. Endelig forestod Herholdt 1874 -76 op
førelsen af den såkaldte museumsbygning, en trefløjet bygning, hvis
facade er i forlængelse af skolebygningens, og hvori bl. a. skolens
fysiske og naturhistoriske samlinger findes. Over Susåen fra Nyhave
til Rådmandshave lod Hall bygge en gangbro. 1884 anlagdes syd for
Nyhave en botanisk have, der rummer mange sjældne planter. Lens
baron Tage Reedtz-Thott, den senere statsminister, som nedstammede
fra Birgitte Gjøes broder, Falk Gjøe, var forstander 1887 - 1923. Under
ham byggedes den lille østfløj til skolebygningen 1905, og der opførtes
et sygehus i 1906 og en smuk biblioteksbygning 1915 til bogsamlingens
ca. 50.000 bind. Han efterfulgtes af sin søn, lensbaron Otto ReedtzThott (1923 - 27), under hvem skolens bygninger moderniseredes på
forskellig vis. 1927 -36 var nationalbankdirektør, lensbaron Hans
Rosenkrantz forstander. I hans tid er en gymnastiksal blevet bygget,
et astronomisk observatorium blev opført, og udmærkede sportsplad
ser indrettet. Skolens byggeforetagender blev i denne periode ledet af
arkitekt G. Tvede.
Lensbaron Rosenkrantz efterfulgtes som forstander af grev Ernst
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T. v. Herluf Trolle (j 1565). Maleri af Jacob Binck 1551 på Herlufsholm. T. h.
Birgitte Gjøe (f 1574). Maleri af Jacob Binck på Frederiksborg.

Moltke (1936 - 60). Under ham gennemførtes et omfattende moderni
serings- og byggeprogram. Ved midler, skænket af en gammel discipel,
kaptajn Emil Lassen, opførtes i slutningen af 1950’erne »Lassengården«, en beboelsesbygning for nogle af de ældste disciple. Kort tid
efter byggedes til dels for midler skænket af kaptajn Lassen, fabrikant
Knud Lindberg og direktør Knud Gottlieb et yderst moderne og vel
udstyret institut for fysik og kemi.
I 1957 købte stiftelsen Tybjerggaard, mellem Næstved og Ringsted.
Den nuværende forstander er baron, hofjægermester Axel ReedtzThott. 1964 omlagdes parken helt, ligesom omfattende moderniserin
ger på museumsbygningen er i gang. Skolens byggeplaner forestås af
arkitekt J. Stærmose.
Skolen har nu ca. 190 disciple, som alle bor på skolen. Undervisnin
gen er som ved landets andre gymnasieskoler, men ganske naturligt
har den som kostskole en række traditioner, der er med til at give den
sit særpræg. Ikke mindst de årlige fester bidrager hertil. De mest sær
prægede og traditionsrige fester er Trollefesten den 14. januar —
første gang afholdt 1797 — og Fugleskydningen fra ca. 1800, der
afholdes kort efter sommerferien.
3*
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Skolens forskellige samlinge;r rummer betydelige værdier. I arkivet
findes vigtige originaldokumen ter (f. eks. Erik Lams gavebrev og abbed
Jeips regnskabsbog), i bibliotcsket bl.a. en del bøger, der har tilhørt
Herluf Trolle, i festsalen mal erier af Herluf Trolle og Birgitte Gjøe
samt de fleste forstandere, og i forstanderlejligheden og skolens
læsestue andre værdifulde ma lerier. Der findes en meget omfattende
naturhistorisk samling, ligesorn en særlig fysisk samling er indrettet,
Nord for Herlufsholm ligge r sognets kirkegård, der indtil 1846 var
»Gravlund« for skolen alene, Her hviler en række kendte mænd, som
har været knyttet til stiftelsen.
P. KIERKEGAARD

EJERE
Peder Bodilsen
1135 Benediktinerkloster

1536 Kronen
1560 Herluf Trolle

BYGNINGER
Kaldt Næstved St. Peder
kloster, senere Skovkloster
ca. 1200 Romansk kirke, der danner
nordfløjen i klosteranlægget
ca. 1250 Kirkens østfløj
1261 Klostret nedbrændt. Genopbyg
get som firfløjet anlæg med
østfløj fra Benediktinerklostret
bevaret
1560 Udstyret med rcnæssancegavle.
Kaldt Herlufsholm
1565 Herlufsholm skole oprettet
1740 Alleen plantet
ca. 1750 Nuværende lærerbolig opført
1794 Nuværende rektorbygning
opført ved Philip de Lange
1809- 12 Lade ombygget til skole
ved Schwartzkopff
1819-22 Overetagen i østfløj
nuværende udseende
1852 - 53 Skolen tilføjet én etage ved
G. Kretz
1861 -63 Kirken restaureret ved
J. D. Herholdt
1868 - 70 Ombygning af klostret ved
J. D. Herholdt
1874-76 Museumsbygning ved
J. D. Herholdt
1884 Botanisk have anlagt
1915 Bibliotek ved G. Tvede
1950 Lassengården opført
1964 Modernisering og ombygninger
ved J. Stærmose

Harrested set fra nord (fot. Niels Elswing).

Harrested
Hyllinge sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt
Harrested, som i gamle dage kaldtes Harrestedgaard, ligger 11 km
nordvest for Næstved ved Næstved-Slagelse landevej i en egn, der er
usædvanlig rig på herregårde.
På samme måde som ved talrige andre herregårde kan der ikke
siges noget med bestemthed om Harresteds oprindelse. Allerede ret
tidligt i middelalderen lå her en landsby ved navn Harrested, men om
hovedgården er vokset ud af den, eller om det omvendt er hovedgår
den, der har været begyndelsen, kan ikke afgøres. Først med 14. år
hundrede får vi fastere grund under fødderne. I første halvdel af dette
århundrede ejedes gården af hr. Karl Nielsen af slægten Rani, en
adelsslægt, der uddøde allerede i det følgende århundrede. Fra 1344
foreligger der vidneudsagn om, at hans datter, fru Ingerd, efter fade
rens og sine to brødres død havde arvet hovedgården, halvdelen af
Harrested by, en gård i Hagenskov og dertil en del gods i Halland.
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Fru Ingerd var da enke efter Peder Grubbe, og på Harrested nævnes
1350 Asser Grubbe, der antagelig har bestyret gården. Senere ægtede
fru Ingerd I ven Markmand, hvis slægt Harrested hovedgård nu til
hørte ca. 150 år. I 1355 pantsatte en tredie broder til fru Ingerd, hr.
Iakob Karlsen Rani, sin halvdel af Harrested og Hagenskov til svo
geren, og da han kort efter døde, fik I ven Markmand samme år et
vidne om, at hele Harrested og Hagenskov m. m. nu ved arv var til
faldet ham og hans hustru.
Slægten Markmand stammede oprindelig fra Køln ; i sit våben førte
den fem hvide liljer i blåt felt. Om Harresteds ejere af slægten ved vi
yderst lidt. Deres navne forekommer i dokumenter angående gods
overdragelser o. lign., men nærmere oplysninger savnes ganske. Har
rested ejedes 1387 af Henrik Ivensen Markmand og dernæst af dennes
søn Iven Henriksen Markmand, vist nok 1406 - 26. Han fulgtes af sin
yngre søn Karl Markmand, hvis dødsår er ukendt, men som i hvert
fald endnu levede i 1456. Han må have været en foretagsom og dyg
tig mand. I 1448 lejede han for sin og sin hustrus levetid syv gårde i
Kvislemark af Skovkloster, og desuden var han af Roskildebispen
indsat som lensmand på Saltø hovedgård. Karl Markmands søn Evert
døde inden 1485, og dennes søn Jørgen Markmand solgte ca. 1500
gården til brødrene Jørgen og Tønne Parsberg. Jørgen Markmand
bosatte sig, så vidt vides, i Ditmarsken, og med ham uddøde slægten
i Danmark.
Størstedelen af Harrested hovedbygning er meget gammel — syd
enden er først fra 1840’erne. Der er imidlertid ingen arkitektoniske
ejendommeligheder ved den gamle bygning, ved hjælp af hvilke man
nøjere kan tidsfæste den. Der kan dog ikke være tvivl om, at den er
rejst i senmiddelalderen, og følgelig er den efter al sandsynlighed byg
get af et medlem af slægten Markmand. Hovedbygningen blev opført
i nord-syd, kun ca. 14 m lang, af røde munkesten med fod delvis af
rå kamp. I kælderen, som har fladt bjælkeloft, er murene adskillige
steder 1,20 - 1,30 m tykke. Da sydfløjen tilbyggedes i 1840’erne, blev
samtidig ca. 1,60 m af murene i den gamle hovedbygning nedbrudt.
Det er derfor rimeligt at antage, at bygningen, som nu er i ét stok
værk, oprindelig har haft to stokværk over kælderen. Man ved ikke,
om der til hovedbygningen fra begyndelsen har sluttet sig andre byg-

38

HARRESTED

Harrested set fra syd (fot. Niels Elswing).

ninger. Derimod fandtes senere en borggård med tre fløje: hovedbyg
ningen i grundmur og øst herfor to bindingsværkslænger sammenbyg
get i en ret vinkel med en fløj i syd og en i øst. Disse to fløje blev
nedrevet i begyndelsen af 19. århundrede — vist nok før 1816, men
hvornår de blev opført, vides ikke. Det er sandsynligt, at de stammer
fra renæssancetiden og er bygget samtidig med, at der anlagdes grave
om gården, et anlæg, hvoraf ses svage rester på en plan fra 1784.
Ca. 1500- 1634 ejede slægten Parsberg Harrested. Parsbergerne —
»de talende Parsberger« kaldes slægten i 17. århundrede — var en
bayersk adelsslægt, der kom til Danmark midt i 15. århundrede. Jør
gen Parsberg var som sin fader lensmand på Holbæk Slot og fik se
nere Vordingborg len. Hans børn med Sidsel Bille døde alle før for
ældrene, og da Jørgen døde før broderen Tønne Parsberg, der havde
været med til at købe gården, blev det denne og hans familie, der
overtog Harrested med alt tilliggende. Tønne Parsberg var også en
tid lensmand i Holbæk ; senere blev han ligesom broderen rigsråds
medlem og fik Varberg og Gaardstange i Skåne i forlening. Med sin
anden hustru, Ingeborg Podebusk, havde han flere børn, hvoraf den
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yngste søn, Verner Parsberg, fik Harrested. Han blev en højtbetroet
mand. 1541 fik han, 30 år gammel, det vigtige Sølvesborg i Blekinge
i forlening. 1550 blev han medlem af rigsrådet, og under den nordiske
Syvårskrig (1563 - 70) blev han proviantmester for Blekinge og fik
som krigskommissær det hverv at kontrollere krigsledelsen, der ikke
var synderlig energisk. Dårligt helbred tvang ham imidlertid til at
trække sig tilbage fra sine forskellige offentlige hverv, og han døde
på Harrested i 1567. Harrested gik i arv til sønnen Tønne Parsberg
og efter dennes død til en yngre søn, Niels Parsberg (død 1592), der
også ejede Sandbygaard (Tybjerg herred) og blev lensmand på Roskildegaard. Han og hustruen Lisbet Sehested begravedes i Hyllinge
kirke, hvor to kirkeklokker fra 1592 og 1593 og en pengetavle med
deres våben og navnetræk endnu minder om dem, mens et epitafium
er forsvundet. Deres yngste søn, Frederik Parsberg, arvede gården,
men solgte den 1634 til Niels Lykke. I forening bekostede sælger og
køber Hyllinge kirkes rigt udskårne prædikestol, hvor deres og deres
hustruers navne og våben er udskåret på lydhimlen.
Niels Lykke udvidede 1637 jordtilliggendet ved at mageskifte en
gård i Nordsjælland mod to gårde i Hyllinge by med kronen, men
allerede 1638 solgte han Harrested til rentemester, rigsadmiral Jørgen
Vind, som døde 1644 af de sår, han fik i slaget på Kolberger Heide.
Hans tre sønner Holger, Hans og Christian Vind overtog nu gården,
men 1674 udkøbte Holger — kendt som vicekansler i Danske Kan
celli — sine brødre og ejede den alene til sin død 1683. Som andre af
datidens adelsmænd var han ivrig for at udvide hovedgårdens areal
og fik 1676 tilladelse til at inddrage 10 gårde i Harrested by, dertil
møllen, hestemøllen og den jord i marken, der hørte under møllen
samt mølledæmningen. Det var en udvidelse på godt 74 tdr. htk. og
betød formentlig en faktisk nedlæggelse af Harrested by. Den samlede
hovedgårdstakst blev derved godt 116 tdr. htk., og hertil kom Hyllinge
kirke med 32 tdr. htk. 1678 købte Holger Vind for 808 rdl. patronatsret til Vallensved kirke og erhvervede dermed også kirketienden m. m.
Da Holger Vind døde, efterfulgtes han af sønnen Frederik Vind, der
døde 1702 som stiftamtmand i Viborg. Harrested overtoges nu af hans
yngre broder Vilhelm Carl Vind (død 1732), som i 1723 solgte ejen
dommen til overkammerherre Carl Adolf von Piessen.
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Jørgen Vind
1644). Maleri
på Ledreborg
(kopi efter ældre
original fra 1643).
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Hermed sluttede den henved 100-årige periode, hvor Harrested hyp
pigt skiftede ejere. Carl Adolf v. Piessen kom med tiden til at eje hele
syv herregårde i egnen mellem Næstved og Sorø, men mens han fore
tog betydelige nybygninger på adskillige af sine andre besiddelser,
skete der intet med Harrested, som har været en af de mindre. Piessen
var ugift og bestemte i et testamente af 1757, hvorledes hans godser
skulle fordeles. Under navn af de »Plessiske Fideikommisgodser« til
faldt en broderiod hans brodersøn generalmajor Frederik Christian v.
Piessen, den anden broderiod fire sønner efter hans anden afdøde
brodersøn overceremonimester Mogens Scheel v. Piessen. C. A. v.
Piessen døde 1758, og 1763 overdrog generalmajor v. Piessen, som
var barnløs, sine besiddelser til brodersønnerne, og derved tilfaldt 1771
fideikommisgodset Harrested Christian Ludvig Scheel v. Piessen, der
også fik Saltø og i forvejen ejede stamhusene Fussingø og Selsø med
Lindholm. Ved hans død 1801 arvedes hans besiddelser af sønnen
major Mogens Scheel v. Piessen (død 1819), som ingen børn havde,
hvorved godserne tilfaldt fætteren Mogens Joachim greve Scheel-Plessen (død 1853) og derefter på nær Fussingø sønnen, overpræsident Carl
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Theodor August greve Scheel-Plessen. Han havde flere sønner, og
Harrested tilfaldt ved hans død 1892 baron Gustav Frederik Hugo
von Piessen, som under Første Verdenskrig var ritmester i den tyske
hær og havde sit hjem i München. Efter dennes død i .1924 blev Har
rested i 1925 tilskødet baron Johann Ludvig v. Piessen, den senere
gesandt i Rom. Som et led i retsopgøret efter krigen konfiskeredes
godset 1947 af staten. Harrested købtes herefter af den nuværende
ejer, godsejer Ove Christian Riisberg.
Ejerne af Harrested af slægten Piessen havde ikke deres bopæl på
godset, der var bortforpagtet, indtil det overtoges af den nuværende
ejer. De to bindingsværksfløje, der formentlig var fra Parsbergernes
tid, blev fjernede i begyndelsen af 19. århundrede og lidt senere gjor
des hovedbygningen — som omtalt — lavere og forlængedes med ca.
9y2 m mod syd. Tagpartiet og trekantgavlen er af nyere dato. 1912
tilbyggedes en lille udbygning på vestsiden og 1923 en lukket veranda
mod havesiden. Avlsbygningerne er gennemgående nye, opførte efter
en brand i 1917. I 1938 byggedes efter brand en lukket trælade (hej
selade), og samtidig udvidedes kostalden. Hovedbygningen blev restau
reret i 1953. Haven omlagdes i 1926. 1921 frasolgtes Vallensved og
Hyllinge kirker. Lensafløsningen medførte, at der i 1923 afgaves jord
til 4 statshusmandsbrug (henved 50 tdr. Id.). I forbindelse med kon
fiskationen i 1947 blev en del jord frastykket. Til Harrested hører i
dag 275 tdr. Id. ager og 30 tdr. Id. skov.
P. KIERKEGAARD

EJERE
ca. 1325 Karl Nielsen Rani

1355 Iven Markmand
ca. 1500 Jørgen og Tønne Parsberg

BYGNINGER
Nordlige del af nuværende
hovedbygning
Borggård med sidefløje af
bindingsværk

1634 Niels Lykke
1638 J.Vind
1723 C. A. v. Piessen

ca. 1815 Bindingsværksfløjene
nedbrudt
1840erne huset forlænget

1947 Staten
1948 O. Chr. Riisberg

1953 Restaurering ved
F. og L. Halleløv

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

Førslevgaard
Førslev sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt

I længst forsvunden tid lå Førslevgaard omgivet af landsbyen Førslevs
gårde og huse. Nu er foruden hovedgården kun kirken og spredte
småhuse tilbage som vidnesbyrd om den gamle landsby.
Førslevgaard nævnes første gang 1374, da den af Hælenborg Olufsdatter Bille solgtes til Jep Andersen Halvegge, der 1395 lejede alt Ant
vorskov klosters gods i Førslev. Når der i hans ejertid (han levede
endnu 1408) 1382 nævnes en væbner, Johannes Brun »de Førsløf«,
må denne enten have været bestyrer på gården eller have ejet en helt
anden gård i byen. Kun kort tid blev Førslevgaard i Halveggeslægtens
eje. Med Evert Jepsen Halvegges datter kom den omtrent midt i 15.
århundrede til Peder Mogensen Ravensberg, og i slutningen af år
hundredet gik den igen over til dennes svigersøn Lasse Beck, gift med
datteren Margrethe.
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Dermed var Førslevgaard havnet hos en dygtig og velbegavet slægt,
der i mere end 150 år skulle knyttes nøje til den og — såvidt man
kan skønne — blive dens egentlige skaber. Som adelig sædegård, som
midtpunkt i et stort godsområde, blev Førslevgaard nu en af de store
landejendomme, der har været med til at skabe egnens skæbne gen
nem århundreder. Det er dog først med Lasse Becks søn, Jochum
Beck, gårdens og slægtens glansperiode for alvor begynder. Faderen
nævnes sidste gang 1501. Han selv kan dog næppe før tiden for sit
giftermål 1522 have overtaget gården. Jochum Beck stod højt i gunst
hos Christian III og Frederik II; det vigtige rentemesterembede var
ham betroet 1539- 69, og 1553 blev han landsdommer i Sjælland.
Det var i de tider, den begyndende kapitalisme herhjemme gav sig
kraftige udslag inden for landbruget i form af stordrift. En forfaren
mand som Jochum Beck har næppe undladt at forøge Førslevgaards
tilliggende. Den vides 1682 at have haft 59 tdr. htk.; men dette svarer
til ca. 12 almindelige bøndergårde, og det er langt mere end den for
modentlig såre beskedne middelalderlige landsbyhovedgård, Jochum
Beck overtog efter sin fader, kan antages at have omfattet. Førslev
gaard må utvivlsomt i tiden før 1682 være blevet udvidet betydeligt
ved nedlægning af bøndergårde i Førslev by, og det ligger nær at
tænke, at det er Jochum Beck, der har foretaget en sådan udvidelse.
Dette kunne også fremgå af hans iver for at samle bøndergods tæt
om sin herregård og helst i samme sogn for at skaffe sig den billige
og let tilgængelige arbejdskraft, en stor landbedrift krævede. Han
købte bl. a. selvejerbøndernes gårde i sognet, og 1540 fik han ved
magelæg kronens ret i disse. I begyndelsen af 40’erne har han utvivl
somt fået alt sognets bøndergods ind under Førslevgaard, og 1544 op
nåede han fri birkeret til alt sit gods og alle sine tjenere i sognet.
Samme år og dag skænkede kongen ham kaldsretten til sognekirken.
Dermed var Førslevgaard færdig. Den var blevet rigets rentemester
en fuldt værdig sædegaard, med rigeligt tilliggende, også af bønder
gods og med skønne herligheder og friheder. Desuden havde han ved
sit ægteskab med Anna Jakobsdatter Ravensberg erhvervet Beidringe,
og til en anden sjællandsk hovedgård, Oregaard, skrev han sig 1566.
Uden at komme på højde med datidens største godssamlere har Jo
chum Beck dog været en såre velstillet mand. Utvivlsomt har han, der
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Portbygningen
set fra nord
(fot. Th.
Andresen).

tillige var en af landets højeste embedsmænd, også skaffet sig en pas
sende bolig, der kunne svare til gårdens nyvundne anseelse. Det må
være ham, der har ladet det for datiden så typiske, endnu delvis be
varede store, firkantede voldsted indgrave, med plads både til borg
gård og ladegård. Han har sikkert også opført nye bygninger. En
sandstenstavle med hans og hans hustrus navn og våbener, årstallet
1566 og desuden det gådefulde navn: Jochim Hallelne(h)ertz — kan
minde om byggeforetagender, han har udført. Det er ej heller ude
lukket, at der i den nuværende bygnings midterfløj er partier tilbage
fra Jochum Becks Førslevgaard.
Efter hans død 1572 overtog sønnen Lave Beck gården, som han
ejede til sin død 1607. Desuden sad han inde med Beidringe, Olstrup
og Havrelykke. Også Lave Beck var en velbegavet mand, agtet og
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Si vert Beck
(t 1623).
Maleri på
Bosjö kloster.

anset og landsdommer i Sjælland næsten uafbrudt fra 1571 - 1605.
Han var ikke uden kunstneriske interesser og anlæg og dyrkede bi. a.
kobberstikkunsten. Men hverken han eller sønnen, rentemester Sivert
Beck, der døde 1623, ej heller sønnesønnen, rentemester Sten Beck,
død 1648, eller landsdommer på Lolland-Falster, Lave Beck d. Y.,
synes at have foretaget større forandringer med Førslev gård og gods.
De har alle levet videre på Jochum Becks gerning. For øvrigt stod de
i dygtighed og almensans ikke tilbage for ham, og rentemesterembedet
og landsdommerstillingen var næsten arvelig i slægten. Med Lave
Beck, der døde 1659, kun 45 år gammel, gled Førslevgaard ud af slæg
tens hånd. Den gamle danske slægt lever videre i den svenske linie:
Beck-Friis.
Ved enken Margrethe Grubbes giftermål 1661 med gehejmeråd,
rentemester Steen Hohendorff til Rønneholm i Skåne fik denne hånd
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i hanke med gården. Han udkøbte alle Lave Becks arvinger og fik alt
samlet på sin hånd. I en årrække gik Førslevgaard nu fra hånd til
hånd. Skiftende ejere og skiftende slægter følte sig kun i ringe grad
knyttet til gården, der for de fleste af dem ikke var synderligt mere
end et aktiv. 1685 solgte Hohendorff gård og gods til etatsråd Hans
v. Bøfke, en nobiliteret rådmandssøn fra København. Da Bøfke 1705
solgte Førslevgaard videre til baron Peder Rodsteen, var dens tillig
gende vokset fra 59 tdr. htk. til godt 75 tdr. htk., idet siden da fem
gårde i Førslev by var blevet inddraget under hovedgårdsdriften. Rod
steen afhændede imidlertid allerede 1706 gården til dr. Hector Gott
fried Masius, hvis arvinger efter hans død 1709 skødede den til søn
nen Frederik von der Maase.
Først da Førslevgaard 1723 solgtes til Carl Adolf v. Piessen blev
den igen for en tid knyttet til en slægt, der varmt tog sig af dens an
liggender og trivsel. Den kloge og virksomme C. A. v. Piessen, over
kammerherre hos prinsesse Sophie Hedevig og den egentlige skaber af
Vemmetofte kloster, var en af tidens allerstørste godsejere. Foruden
Førslevgaard ejede han Harrested, Gunderslevholm, Saltø, Kastrup,
Fuglebjerggaard og Fodbygaard, alle i Sjælland, samt Dronninglund
i Vendsyssel. Med stor iver tog han sig af sine mange ejendomme.
Som godsejer delte han tidens opfattelse af stordriftens velsignelser,
yderligere udviklet hos ham i hans hjemland Mecklenburg. De sidste
8 bøndergårde i Førslev by måtte 1731 lade livet, og herregårdens
tilliggende steg nu til godt 124 tdr. htk. Intet under, at der måtte byg
ges en ny ladegård sønden for voldstedet. Nedlægning af bøndergårde
var ikke bevis for særlig hårdhed mod bønderne og hørte dengang
med til god agrarpolitik. I virkeligheden var Piessen en humant tæn
kende godsejer, der bl. a. oprettede skoler rundt om på sine godser.
Men overfor spørgsmålet om dybere gående landboreformer stod han
ret uforstående.
Da v. Piessen overtog Førslevgaard, efter at den i over en men
neskealder kun havde været beboet af og til, var den sikkert, hvad
bygninger angår, i en mådelig forfatning. Snart tog han fat på bygge
arbejder, og ham skyldes det nuværende Førslevgaards venlige, trefløj
ede borggårdsanlæg, alle fløje grundmurede, med kælder og derover
ét stokværk, alle hvidkalkede og med røde tage. Det er et udpræget
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Den »rode« stue (fot. 1944 Th. Andresen).

barokanlæg, ganske symmetrisk, med store vinduer, der fordelte sig
taktfast henover facaderne. Anlæggets midtakse var efter tidens for
dringer tydeligt betonet, idet hovedindgangen med trappeopgang var
midt for hovedfløjen. Men hele dette adgangsparti er senere fjernet
og døren tilmuret. Anlægget har derved, set fra gården, mistet noget
af sin faste holdning. Over døren stod årstallet 1726 og på dansk, tysk
og latin følgende fromme sentens fra Jobs Bog: See, Herrens Frygt
er Viisdom og at afvige fra det Onde er Forstand — udtryk for en
tankegang, der stemte godt med bygherrens alvorlige, religiøse livs
opfattelse. I østre halvdel af hovedbygningen var beboelsen, og skønne
stuklofter findes endnu bevarede fra overkammerherrens tid. I den
vestre halvdel var økonomi- og domestiklejlighed.
Ved hans død 1758 gik hans store ejendomme på Sjælland ifølge
testamente over til hans broder Christian Ludvigs søn, general Frede
rik Christian v. Piessen (død 1783), der barnløs og tidlig enkemand
henlevede de sidste tyve år af sit liv »i Enlighed« på Gunderslevholm,
og til enken efter hans anden, allerede 1749 afdøde brodersøn, over
ceremonimester Mogens Scheel v. Piessen, Elisabeth Christine v. Thie48
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Havestuen (fot. 1944 Th. Andresen).

nen, en såre klog og handlekraftig dame. I årene 1778 - 80 overlod
hun Førslev, Fodbygaard, Fuglebjerggaard, Gunderslevholm og Ka
strup mod en årlig livrente af 1500 rdl. og ret til at bebo tre værelser
på Førslevgaard til sin ældste søn Christian Frederik.
I nogle år boede C. F. Scheel v. Piessen (1746 - 1804) på gården, og
her blev hans søn, den senere greve Mogens Joachim Scheel-Plessen
født 1782. Men efterhånden afstod han godserne — senest Førslev
1778 — til sin yngre broder Carl Adolf v. Piessen (født 1747).
Denne omstridte mand havde i sin ungdom tjent som kammerjunker
hos dronning Juliane Marie og havde 1777 - 79 været gesandt i Neapel.
Efter det i Italien af Pompeo Battoni malede ypperlige portræt af
ham, der nu hænger på Gunderslevholm, var hans ansigt højst fra
stødende. Det almindelige omdømme var ham også langtfra gunstigt.
Han var berygtet for sin frivolitet, og hans hastige giftermål med den
ilde ansete Ida Hedevig Buchwald skulle ikke bidrage til at hæve ham
i folks anseelse. Hun var enke efter overhofmarskal, greve Christian
Frederik Moltke til Turebyholm (ældste søn af A. G. Moltke), hvem
hun beskyldtes for at have forgivet. Men Piessen var gårde og godser
4 DSH 5
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en god mand, og som godsejer har han efterladt sig et smukt minde.
På Fodbygaard ophævede han med betydelig bekostning hoveriet
»overbevist om, at intet mere hindrer en fuldkommen Agerdyrkningsmaade i Sjælland end det i saa mange Henseender skadelige Hoveri,
hvorved Bonden spilder sin Tid og udmatter sine Kreaturer«. Også
på Førslevgaard blev hoveriet stærkt formindsket. Han udkøbte for
pagteren her for 3000 rdl., da han skønnede, at bønderne var for
stærkt belastede med hoveri. »De pløjer nu kun 4 Dage, de forretter
ingen Tærskning, foruden andre Lettelser«, fortæller han selv. Men
han mødte megen modstand i sine bestræbelser, ikke mindst fra sine
nærmeste. Da han 1796 udstedte arvefæsteskøde til bønderne på
Førslevgaard, var det således imod sin broders energiske protest.
Imidlertid synes han at være blevet træt, og 1802 blev de tre gårde:
Førslevgaard, Fodbygaard og Fuglebjerggaard substituerede med en
fideikommiskapital på 160.000 rdl. kurant. Året efter blev de købt af
daværende justitsråd, senere etatsråd Peter Johansen de Neergaard,
og siden da har Førslevgaard været i denne dygtige godsejerslægts eje.
At Neergaard måtte møde store vanskeligheder i pengekrisens år
siger sig selv. Skønt han var en af tidens største jorddrotter — han
ejede eller havde rådighed over 11 herregårde og godser med mere
end 4500 tdr. htk. og over 8000 tdr. Id. skov — kunne han ikke klare
sig, men måtte søge og fik 1821 allerhøjeste bevilling til, at hans og
hans hustrus bo sattes under administration. Først 9 år efter blev
boet igen overladt Neergaard til fri rådighed, og samme år lod han,
der imidlertid var blevet svag og blind, ved deklaration udlægge en
del af sine ejendomme til børnene. Den yngste søn af hans første
ægteskab med J. V. Elisabeth Mourier, daværende cand. jur., senere
etatsråd Peter Johansen de Neergaard fik Førslev og Fuglebjerg.
Medens faderen havde opholdt sig på Gunderslevholm, tog sønnen
stadigt ophold på Førslevgaard, hvor han boede vistnok fra efteråret
1830 til sin død. Da han overtog gården, var såvel hovedbygning som
avlsbygninger meget forfaldne. Han gik straks i gang med at istand
sætte det indre af hovedbygningen, der stod færdig, da han 1831 førte
sit søskendebarn Betty Isidora Østergaard til Førslev som sin hustru.
Skønt ikke landmand af uddannelse overtog han straks gårdens
drift, som dengang omfattede 750 tdr. Id. ager. Senere opførte han
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»Barmhjertigheden«, hjørne af loftet i billardstuen (fot. Th. Andresen).

af byggergården Petersminde, hvortil han henlagde 200 tdr. Id. af Førslevgaards jorder, og drev denne ejendom for egen regning, medens
han forpagtede Førslevgaard ud. De gode jorder, gennemgående mul
dede med lerunderlag, var den gang hverken merglede eller drænede,
så udbyttet var yderst beskedent. Merglingen er antagelig begyndt
sidst i 40’erne, og dræningen er udført i 60’erne. Ved disse foranstalt
ninger blev udbyttet forøget i overordentlig grad. Omtrent på den tid
blev avlsgårdens drift omlagt fra 12 til 8 marks drift, hvert skifte på
ca. 70 tdr. Id.
Da han døde 1872, gik ejendommen over til hans ældste søn Peter
Johansen de Neergaard, der var landmand med liv og sjæl, opførte
nye avlsbygninger og efterhånden samlede en enestående sund og
stærkt producerende kobesætning på gården, samtidig med at han
bragte jorden i fortrinlig drift. Ved hans død 1895 gik ejendommen
4*

51

SORØ AMT

over til hans broder, cand. jur., da kontorchef i indenrigsministeriet
og ejer af Fuglebjerggaard, Jakob Edvard de Neergaard, der drev
den for egen regning. I hans tid blev den gamle skønne hovedbygning
smukt og værdigt istandsat og den mægtige ca. 25 tdr. Id. store have
forskønnet. Ved arkitekt J. Magdahl Nielsen blev opført en portbyg
ning med indkørsel til gården og en særlig bygning til godskontor,
værksteder og rejsestald. Også i avlsgården fandt nybygninger sted.
Samtidig indførtes forskellige praktiske forbedringer, navnlig af vand
afløbsforholdene.
Af det bøndergods, der tidligere i rigelig mængde lå til gården, blev
efterhånden alt afhændet, på nær 104 tdr. htk., fordelt på 7 gårde og
resten huse med jord. Også Førslev kirke blev frasolgt. 1925 døde
Jacob Edvard de Neergaard ugift, og som sin universalarving havde
han indsat sin broders sønnesøn, premierløjtnant, hofjægermester,
kammerherre Wenzel Rudolf Flach de Neergaard, der i året 1947 delte
Førslevgaard med sin søn, godsejer, landbrugskandidat Johan Flach
de Neergaard.
Førslevgaard har nu et tilliggende af 718 tdr. Id. ager, eng m. m.;
men stadig er Førslevgaard i udpræget grad en skovejendom. Den har
636 tdr. Id. skov, i hovedsagen bøgeskov, fordelt i 6 forskellige mindre
skove, hvoraf Storevængeskoven og Karrebækstorpskoven er de største.
VILH. LORENZEN

EJERE

BYGNINGER

Hælenborg Olufsdatter Bille
1374 Jep Andersen Halvegge
1458 Peder Mogensen Ravensberg
ca. 1490 Lasse Beck

1566 Ny hovedbygning

1661 Steen Hohendorff
1685-1723 Forskellige ejere
1723 C. A. v. Piessen
1726 Nuværende hovedbygning
opført

1803 Peter J. de Neergaard
1831 Restaurering
1910 Istandsættelse og portbygning
ved J. Magdahl Nielsen

Gerdrup set fra sydøst (fot. Niels Elswing).

Gerdrup
Eggeslevmagle sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt

Gerdrup er en ældgammel gård; den sidste stavelse i navnet angiver,
at der er tale om en udflytterby eller udflyttergård, en såkaldt torp.
Førstestavelsen indeholder et mandsnavn, måske grundlæggerens ; men
når provsten Beyer i begyndelsen af forrige århundrede hævdede, at
kong Skjolds søn Gjurd havde anlagt gården, så er dette naturligvis
ren fantasi.
Den ældste kendte ejer synes at være Jep Jensen (Godov) til Ordrup
(Volborg herred), der med sin hustru Eine Palnesdatter 1417 skø
dede deres del i Gerdrup til Anders Jepsen Lunge (f 1429), en af
datidens største godsbesiddere. Senere i århundredet udbrød der strid
om ejendomsretten til gården mellem Jørgen Rud på Saltø og Erik
Jensen (Dyre) til Vindinge. Sagen indstævnedes for kongens retterting.
Jørgen Rud fremlagde et pergamentsbrev, at han var blevet tilskiftet
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Gerdrupgaard og Gerdrup fang m. v. Erik Jensen hævdede heroverfor
og beviste, at gården havde været ukæret i hans og hans forældres
værge i 16 år og 40 år. Kong Christiern I dømte derfor mikkelsdag
1475, at Gerdrup skulle tilfalde Erik Jensen ; for havde man haft
gods ukæret i 40 år, så havde man rolig hævd derpå.
Hans datter Anne Eriksdatter (Dyre) bragte ved ægteskab gården
til Claus Hansen, der vist var af slægten Stampe. Deres søn var måske
den Søren Stampe, der 1529 nævnes som ejer. Efter hans død ca. 1558
gled gården vistnok gennem hans datter Ellen, der var gift med Peder
Markvardsen Hundermark, over i denne families eje. Den ny ejer
skrev sig til Øksendrup og blev 1561 landsdommer på Fyn. Hans søn
Claus Hundermark arvede Gerdrupgaard ; han omtales 1571 og døde
1593. Af Claus’ børn skrev flere sig til Gerdrup, deriblandt sønnen
Peder, der 1607 - 11 gjorde tjeneste i kancelliet, men senere blev offi
cer i hæren. Ved Kalmarkrigens udbrud i 1611 var han løjtnant på et
dansk orlogsskib. Under et togt til Sverige blev han syg og døde 1611.
Samtidig med ham døde hans broder Iver, der var med ham som
fændrik. Af brødrene var så kun Erik tilbage, og han døde 1617 som
slægtens sidste mand.
Gennem Claus Hundermarks døtres ægteskaber gled Gerdrupgaard
over i andre familiers eje. Hans datter Anne var gift med Frands
Kaas til Skovsgaard; da han døde 1638, begravedes han i Gerdrup
sognekirke, så nogen tilknytning til gården må han vel have haft. En
anden af Claus Hundermarks døtre Ellen var i sit andet ægteskab
blevet gift med den skotske søofficer John Cunningham (ofte her i
landet kaldt Køningham), friherre til Barens, der af Christian IV ud
sendtes som opdagelsesrejsende til Grønland 1605 og 1606 og senere
blev lensmand på Vardøhus. En anden skotte, David Welwood, op
træder også som ejer af Gerdrupgaard. Såvel han som John Cunning
ham (t 1651) ligger begravede i Eggeslevmagle kirke. Snart gled dog
Gerdrup ud af det skotske regimente. 1654 skødede nemlig Lorents
Cunningham og Hans Welwood (en søn af den ovennævnte David
Welwood) gården til rentemesteren Peder Vibe.
Vibe var ikke adelig født — faderen var den københavnske stor
købmand Mikkel Vibe — men adledes, først af den franske konge
Ludvig XIII 1634 og derefter samme år af Christian IV. 1648 blev

54

GERDRUP

han rentemester, og som sådan var han en af de ledende finansmænd
herhjemme, men han havde dog også stadig indseende med udenrigs
politikken. 1652 - 56 var han forlenet med Herrisvad kloster i Skåne,
hvorefter han placeredes som lensmand i Trondhjem ; her døde han
1658. Vibe var velhavende, adskilligt havde han arvet efter faderen,
andet fik han med sin ægtefælle Anna Cathrine Budde (t 1665). I
Danmark ejede han ikke andet gods end Gerdrup, derimod havde
han gods i Norge og andel i et norsk jernværk.
Bøndergodset synes indtil Peder Vibes tid at have ligget ret spredt;
men nu begyndte der en afrunding af besiddelsen. 1655 købte Peder
Vibe af Jørgen Kruse til Hjermitslevgaard 2 gårde i Eggeslevmagle,
1 i Vemmeløse og 1 i Ormitslev. Året efter fik han et mageskifte i
stand med Roskilde domkapitel; mod at afstå 8 gårde i Bjæverskov
og Tune herreder fik Vibe 5 gårde i Frankerup, 2 i Eggeslevmagle,
1 i Høve og 1 i Haldagermagle med skov til 50 svins olden i kongens
vildtbane i Antvorskov len, men uden rettighed til at jage i samme skov.
Efter Peder Vibes død skal hans enke have arvet Gerdrupgaard, og
da hun 1662 ægtede Joachim Frederik Vind, synes han således at være
blevet ejer af Gerdrupgaard på denne måde ; men der foreligger et
skøde af 19. marts 1662, hvorved kongens herold Hans Ribolt sælger
gården til Vind; hvorledes Ribolt havde fået Gerdrup, får stå hen.
Hvorom alting er, Vind var fra 1662 dens ejer. Gården selv »med sin
tilliggende Ejendom, Ager og Eng, Enemærker, med tvende smaa
Skovlunde og Fiskevand, inden Gaardens Marker« var da anslået til
64 tdr. htk. Bøndergodset bestod på samme tid af 38 gårde og 16 huse.
Vind opførte i hvert fald delvis den hovedbygning, der først blev
nedrevet 1864. Den bestod af tre, til dels sammenbyggede énetages
fløje. Midterfløjen, den egentlige hovedbygning, var opført af bin
dingsværk ; i vestfløjen, der ligeledes var af bindingsværk, fandtes en
stor sal med vinduer til begge sider. Under den søndre fløj, der delvis
var grundmuret, fandtes kælder; denne fløj indeholdt skriverstue,
tjener- og pigekamre. I muren fandtes her indmuret en stor sten med
Vinds og hans hustrus våbener samt bogstaverne A C B — J F W
og årstallet 1664.
1683 opmåltes Gerdrups jorder til den store matrikel; nærmest går
den lå en grøftet folehave, men der lå iøvrigt 2 marker og nogle
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åse til gården. Til Gerdrupgaard brugtes yderligere da en af vangene
til den under svenskekrigene afbrændte landsby Lyngby, men vangen
ejedes endnu på denne tid af kronen.
Joachim Frederik Vind døde 1687 ; hans økonomi havde været
noget betrængt; Gerdrupgaard var således pantsat til hans broders,
kansleren Holger Vinds enke Margrethe Gjedde; til denne dame ud
lagdes da såvel gården som det tilliggende bøndergods. Ved denne
lejlighed omtales i øvrigt såvel hovedbygningen som ladegården som
meget forfaldne. Også inventaret siges at være fordærvet. Margrethe
Gjedde besad kun godset i få år. En af hendes døtre, Anne Elisabeth
Vind, havde 1690 ægtet magister Diderich Grubbe, der fra 1686 var
sognepræst til Kvislemark og Fuirendal. Han var trods navnet af bor
gerlig oprindelse; men da det fra 1682 var tilladt enhver — uden
hensyn til om vedkommende var adelig eller ej — at købe og besidde
sædegårde med skatte- og tiendeprivilegier, var der ingen hindring for,
at svigermoderen 1693 kunne tilskøde magisteren Gerdrupgaard som
hans ægtefælles arvepart.
Grubbe var en foretagsom mand, der yderligere forøgede Gerdrups
tilliggende. Ialt erhvervede han herved på fordelagtige vilkår 93 tdr.
htk., grundlaget for oprettelsen af Lyngbygaard. Foreløbig blev dog
de tilkøbte jorder drevet sammen med Gerdrupgaards. Flere hovbøn
der var derfor nødvendige; 1694 havde Grubbe købt 3 øde gårde af
kronen, 1701 købte han af en oberst Lützau 7 gårde. Grubbe kom dog
ikke længe til at virke som godsejer; han døde 1702, men enken fort
satte hans arbejde med dygtighed og energi lige til sin død 1727.
1728 solgtes gård og gods på auktion til sønnen Holger Grubbe,
der året efter afstod den til sin søster Diderikke Elisabeth Grubbe;
en anden søster Christiane Elisabeth Grubbe var en tid medejer. Hur
tigt kom den sammen med Lyngbygaard til gehejmerådinde Christine
Harboe, født Fuiren, der døde allerede 1735. Efter auktion det føl
gende år skødedes gårdene med tilliggende 1737 til overførster Jørgen
Willumsen og assessor Oluf Bruun, med sidstnævnte som eneejer fra
1739. Han var pietist og skal have været streng med hensyn til at
fordre sabbaten overholdt. Fortjenstfuldt var det, at han lod opføre
to nye skolehuse, det ene i Sønderup, det andet i Eggeslevmagle, og
forsynede dem med inventar: en jernkakkelovn, et stort bord og
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Den kinesiske stue på Gerdrup (fot. Niels Elswing).

4 bænke, en bibel og to ABC-tavler. Ikke alene godsets egne, men
også andre godsers ungdom havde adgang til skolen.
Bruun skødede 1750 Gerdrupgaard fra sig, og i de næste ti år havde
gården efter hinanden 3 ejere: 1750- 55 Simon Borthuus, 1755 -56
Otto Borthuus og 1756 - 60 Caspar Frederik Bülow. Endelig 1760 kom
Gerdrup og med den Lyngbygaard i Morten Qvistgaards eje, og nu
begyndte en tid med rig udvikling for godserne. Qvistgaard var tidligt
blevet indfanget af reformtankerne og indså, at udskiftning og lig
nende reformer var en nødvendighed, hvis landbruget skulle hjælpes.
I hans tid udskiftedes da også landsbyerne, som han ejede gårde i;
inden århundredets udgang var alle udskiftninger på godset endt, et
vistnok ret enestående tilfælde på et sjællandsk privatgods. Qvistgaard
afrundede og øgede også sit gods ved flere køb og mageskifter. 1774
købte han tillige Espe hovedgård og gods, der senere overgik til hans
ældste søn. 1782 kom Gimlinge kirkegods i hans besiddelse, det bestod
af patronats- og kaldsret til Gimlinge kirke med kirketienden og bøn
dergodset.
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Ved M. Qvistgaards død overgik Gerdrup, Lyngbygaard og Gimlinge kirkegods til den yngste af sønnerne Peter Christoffer Qvistgaard ;
han drev selv Gerdrupgaard og opførte her to store grundmurede
udlænger, en lade og en kostald. Som kaptajn i landeværnet deltog
Qvistgaard 1807 i kampen mod englænderne; han faldt 29. august i
slaget ved Køge. Hans enke Henriette Elisabeth Qvistgaard, f. Schow,
fra 1814 gift med etatsråd Peter Johansen de Neergaard til Gunderslevholm (f 1835), overtog ejendommene som særeje, og først 1831
fordeltes de mellem børnene af første ægteskab ; ved denne lejlighed
overtog Morten Christen Qvistgaard (f 1842) Gerdrupgaard. Hans
søn Victor Emilius Qvistgaard overtog 1863 som fuldmyndig gården
og opførte 1864 - 66 den nuværende hovedbygning, et rødstenshus i
2 etager. Qvistgaarderne beholdt Gerdrupgaard til 1918, da den efter
Viggo Johan Qvistgaards død 1919 erhvervedes af godsejer Holger
Fabricius, hvis enke Kirstine Fabricius, født Feyring (f 1964), først
1953 overdrog gård og gods til den nuværende ejer, sønnen, hof
jægermester Peter Fr. Fabricius, der fra 1944 havde ejet Lyngby
gaard. Gerdrups tilliggende udgør nu 445 tdr. Id. ager, foruden 46
tdr. Id. bøndergods.
C. RISE HANSEN

EJERE
1417
1475
1654
1662

BYGNINGER

Jep Jensen (Godov)
Anders Jepsen Lunge
Erik Jensen (Dyre)
Forskellige ejere
Peder Vibe
J. Fr. Vind
1664 Hovedbygning af bindingsværk
med tre fløje i ét stokværk

1693 Diderich Grubbe
1731 - 1760 Forskellige ejere
1760 Morten Qvistgaard
1864-66 Nuværende hovedbygning
opført

1919 H. Fabricius

Borreby set fra vest (fot. Niels Elswing).

Borreby
Magleby sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt
Et par kilometer syd for Skælskør ved en lille vig af fjorden ligger
herregården Borreby. I 1345 nævnes gården første gang; da kaldes
den »Burghby«, oprindelig navnet på landsbyen der på stedet. Den
ejedes dengang af en adelsmand Niels Jensen. I århundredets slutning
tilhørte den Lave Nielsen Urne, som 1392 gav sin svigersøn Zabel
Kerkendorp skøde på Borreby og Borreby vang ; 1410 solgtes alt hans
gods til Roskildebispen Peder Jensen Lodehat. Borreby blev derved
et bispelen, der ved reformationen tilfaldt kronen, og omkring 1553
overlod Christian III det til sin kansler Johan Friis. Borrebys nye ejer
var da en mand i slutningen af 50’erne og stod som Danmarks egent
lige politiske leder. Som så mange af sine standsfæller havde han i sin
ungdom fået en udmærket uddannelse — Københavns universitet,
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Plan af Borrebys voldgrave og ældste bygninger. Rekonstruktion af R. Mejborg
i Nationalmuseet. A: hovedbygning, B: ladegård, C: borggård, D: urtegård. Den
mørkeste skravering betegner de gamle bygninger, der endnu står: hovedbygnin
gen opført 1556, borggårdens østre og vestre fløj 1605 - 06, sydligst i ladegården
tinghuset fra Johan Friis* tid (1556-70) samt portbygningen, opført af Christian
Friis, der ejede Borreby fra 1570 til 1616.

magistergrad i Köln, halvandet år i Rom — før han blev ansat som
skriver i Christiern Il’s kancelli. Den unge adelstolte herre har her
samlet erfaringer, men han har næppe sympatiseret med Christiems
borgervenlighed, og han reddede sig hurtigt over i Frederik I’s kan
celli på Gottorp, hvor han ikke kunne lide at være, og hvorfra han i
private breve tilkendegav sin dristige og uforbeholdne mening om
kongen, som imidlertid lønnede ham godt og året før sin død gjorde
ham til sin kansler. Derefter arbejdede Johan Friis energisk for hertug
Christians valg til konge, men havde det nederdrægtige uheld under
et ophold i Nyborg sammen med adskillige standsfæller at blive over
rumplet af grev Christophers folk. Via et Tysklandsophold, hvor han
traf Luther og Melanchton, kom han tilbage på Christians side og
stod endelig efter Københavns overgivelse i oktober 1536 som rigs
dagens ledende personlighed.
I de følgende år opbyggede han Danmarks inden- og udenrigs
politik og finanserne uden at glemme sine personlige forhold, f. eks.
genopbygningen af fædrenegården Hesselager; men det er formentlig
uretfærdigt, når Frederik II efter hans død lod slægten udrede 50.000

60

BORREBY

rdl. for at undgå proces om hans forvaltning af statsmidlerne. Johan
Friis var ingen ven af Sverige. Dybt interesseret i sit lands og sin
slægts historie, som han var, havde han fået udnævnt Hans Svaning
som den første danske kongelige historiograf til at føre Danmarks
historien å jour efter Saxo. Da et svensk historisk værk rettede vold
somme, af Gustav Vasa inspirerede angreb på danskerne, sendte Friis
Svaning i ilden med et svar. Senere, da Danmark i Frederik II og
Sverige i Erik XIV begge havde krigslystne konger, var Johan Friis
med sit krav om optagelsen af de tre kroner i det danske våben ikke
uden medansvar for krigens udbrud. Selv om han ikke havde ønsket
fjendtlighederne, satte han sin sædvanlige energi ind på deres gennem
førelse og ydede staten store lån, alene i 1563 10.000 rdl. Også i de
syv år, krigen varede, fortsatte han sammen med Peder Oxe sit mål
bevidste arbejde med Danmarks indre forhold; men fredsslutningen
oplevede han ikke. Da han i 1570 havde været på Nykøbing Slot for
at forhandle med Frederik II om betingelserne, blev han på hjem
vejen syg i Køge, hvor han døde med sin protegé Anders Sørensen
Vedel ved sit dødsleje. Johan Friis havde da, takket være sin gode
forstand, sin kolossale arbejdsevne og sin smidighed været kansler i
over en menneskealder.
Sine standsfæller stod han sig godt med, måske fordi han til at
begynde med var tilbageholdende ved lensreformens gennemførelse,
idet han dog køligt afvejede statens krav i forhold til de adelige gods
ejeres. Senere, da Peder Oxe og hans broder Eskild havde overtalt
ham til at stramme lenspolitikken, lod han dem i stikken og blev
simpelthen væk fra den herredag, hvor det store opgør måtte finde
sted, og året efter fortrak Johan Friis ikke en mine, da Peder Oxe
tvunget af herredagens hårde dom måtte søge i landflygtighed.
Johan Friis var i besiddelse af en høj, åndelig kultur, og han støt
tede gerne videnskaben og den lærde stand. Da Københavns universi
tet var genoprettet i 1537, blev han dets kansler, men holdt det finan
sielt i stramme tøjler, vel på grund af statsfinansernes svage stilling.
15 år før hans død modtog universitetet af ham sit første private legat.
En sådan mand var Borrebys nye ejer, der foruden Borreby også
ejede sin fædrenegård Hesselager og Hagestedgaard ved Holbæk.
Johan Friis opførte, som det fremgår af en indskriftstavle i Borrebys
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Bjælker og
udskårne
konsoller fra
Borrebys
opførelse 1556
(fot. Ebbe
Berner).

trappetårn, i året 1556 den nuværende hovedbygning. Den kom til
at ligge godt 400 meter nord for den gamle, af hvilken der nu kun
er et voldsted bevaret. Den sumpede grund blev fæstnet med kampe
sten, og huset kom til at hvile på nedrammede egetræspæle. Borgen
blev ikke på middelalderlig vis befæstet med høje volde. Dog bærer
anlægget som helhed præg af den utryghed, der endnu herskede
blandt godsejerne efter Grevens Fejde, da en mængde herregårde var
blevet plyndret og hærget af brand. Som det fremgår af den afbildede
plan, ligger hovedbygningen på en lille holm, der på alle sider er om
givet af vandgrave ; disse står i øst og vest i forbindelse med de grave,
der omslutter hele det rektangulære anlæg, som foruden hovedbyg
ningen består af borggård, ladegård og urtehave. Adgangen er mod
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Johan Friis’ sandstens
tavle fra 1556 på
trappetårnet
(fot. Nationalmuseet).

nord over den ydre voldgrav og gennem portbygningen ind i lade
gården, derefter gennem borggårdens vestre fløj og til sidst over den
sydlige af hovedbygningens grave. »Det store Hus«, som det kaldtes,
havde oprindelig kun én indgang anbragt i trappetårnets østside, hvor
den var let at forsvare. Døren var forsynet med et faldgitter, og ind
vendig var endnu i 1880’erne en svær egetræsbom til at stænge døren
med. Vinduerne i trappetårnet har været brugt som skydeskår, og det
samme gælder kældervinduerne, der oprindelig var ganske små. Det
udkragede halvstokværk, der tidligere har haft vægtergange langs
nord- og sydmuren, er hele huset rundt forsynet dels med skoldehuller, hvorigennem man kunne hælde kogende vand eller beg ned
over fjenden, dels med rundbuede skydehuller til hagebøsser.
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Hovedbygningen er i det ydre så godt som uforandret fra Johan
Friis’s tid. Dog har de stejle tage på hovedfløj og tårne oprindelig
haft svungne eller takkede gavle med sandstensudsmykninger. Rester
af disse er fundet i voldgraven. Murene, der hviler på kampestens
fundamenter, er opført af røde munkesten i krydsskifte. Bygningen
består af en enkelt fløj med fire tårne, hvis stokværksinddeling følger
hovedhusets. I denne bygning, som i de øvrige danske herregårde fra
midten af det 16. århundrede, mærker man, hvorledes renæssancens
nye ideer må kæmpe med middelalderens gamle, rodfæstede tradi
tioner. Vinduerne er, som renæssancen krævede det, meget store og
forsynet med kurvehanksbuer af formsten; men de er ikke, som den
ny stil fordrede, anbragt symmetrisk i facaderne, og det samme gæl
der tårnene, hvis plads på middelalderlig vis er bestemt af rummenes
fordeling. Buefrisen under det udkragede stokværk er et sengotisk
levn; men gentagelsen af motivet i forbindelse med de mange vand
rette profilbånd viser, at man på dette tidspunkt arbejdede bevidst
med renæssancens krav om horisontal inddeling af facaderne, i mod
sætning til gotisk tid, hvor man fortrinsvis fremhævede de verti
kale linier.
I hovedbygningens indre er der sket ret store forandringer i de
mere end 400 år, der er gået, siden Johan Friis byggede Borreby. Tårn
trappen har dog ikke ændret udseende, siden den blev opført i 1556;
kun er enkelte af skydeskårene nu tilmuret. Væggene står med røde
munkesten og hvide fuger, mens hvælvingerne er hvidkalkede. Trap
petrinene er for en stor del tilhugget af ligsten, som Johan Friis lod
hente fra Karmeliterklostret i Skælskør, der efter reformationen blev
nedrevet og sløjfet. Rester af stenenes indskrifter kan endnu ses.
I hovedbygningens vestlige del er der i første stokværk bevaret en
del loftsbjælker og udskårne knægte med malet dekoration fra Borrebys ældste tid. Dekorationen består af et pragtfuldt akantusværk i grå,
sorte og hvide toner på blå bund. Bjælkerne er inddelt i felter skilt
ved akantusrosetter i samme farver, men på rød bund. Konsollernes
udskårne blad er grønt, mens volutkanterne er dekoreret med skiftevis
guld og sølv ; den øverste hulprofil og voluttens indre er cinnoberrød.
Disse bjælker er de eneste i landet, der har bevaret deres farverigdom
fra Christian Ill’s tid. Ved den af arkitekt Mogens Clemmensen
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Johan Friis
ft 1570).
Maleri af
Jacob Binck
(1550) på
Frederiksborg.

ledede, store restaurering i 1923 - 24 viste det sig, at den sal, dette
bjælkeværk dækker over, har strakt sig i hvert fald hen til trappe
tårnets vestside, og det har således været et imponerende rum på 10 m’s
længde og 8% m’s bredde. På vestvæggen har der stået en kamin. Den
nuværende, florentinske renæssancekamin er opsat i 1924. I stokvær
kets østre ende har ligget en lignende sal, på hvis vægge der med
kalkfarve har været malet blå draperier ophængt i sorte ringe foran
en gul baggrund. Imellem disse to sale ligger nu en forhal i form af
en bred korridor ved trappetårnet. Det vides ikke, om den hører med
til den oprindelige plan. Midtertårnet på nordsiden har ribbehvælving,
der har været dekoreret med arabeskmotiver, og på væggene har der væ
ret kalkmalerier. Det er antagelig det gamle »brevkammer«, som en
forfatter i begyndelsen af det 18. århundrede omtaler som »et Archiv,
5 DSH 5
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Vinduesniche med kalkmalerier fra Johan Friis’ tid (fot. Nationalmuseet).

kaldet Breve Kammeret, der udi stoed 3de stoere Jern Kister,... i min
Ungdom de tvende mesten fulde af Brevskaber, baade particularia
og i Riigets Affairer ... da Nøglen altiid sad i Breve Kammeret, og
der var intet andet derinde, toeg enhver deraf til at svøbe udi, og
bruge som Maculatur .. .«.
I andet stokværk blev hele loftet båret af svære egebjælker med
udskårne konsoller. Fra vestre ende kendes den oprindelige staffering
bestående af lange ranker med store brogede blomster og frugter,
masker og fugle. Imellem rankerne dannede kartoucher rammer om
bibelske skriftsteder. Den forsvandt, ligesom den tilhørende kalk
malede vægdekoration, ved restaureringen i 1883. Vægdekorationen
havde i brogede farver forneden et foldeværks panel og derover
draperier og felter med papegøjer og naturalistiske frugtranker. 1
stokværkets østre ende har et af vinduerne stået tilmuret i forrige
århundrede, og nichens dekoration bestående af brune løver med sorte
konturer, akantusværk og foldeværk er derfor reddet. Det malede
panel begynder først 1 m over gulvet, formodentlig fordi der har stået
en fast vinduesbænk. Mellem dette stokværks to endesale har der
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været en korridor langs trappetårnsmuren og bag den mindre værel
ser. I denne husets midterste del er nu indrettet en stor riddersal, men
det ses, at hele stokværket oprindeligt har dannet tre to-rums lejlig
heder, tårnværelserne indbefattet. Borreby er vist nok en af de første
herregårde, hvor denne interessante »korridor-plan« har været an
vendt. Johan Friis har kunnet se den på Christian Ill’s modernisering
af Nyborg Slot, men på sit Hesselager, som han byggede 18 år tid
ligere, brugte han den middelalderlige plan med rummene på række
uden korridor.
Tredie stokværk har været indrettet til forsvar. Indtil 1883 gik der
langs ydermuren en vægtergang med skydeskår, og i hver ende af
huset samt i trappetåmet var der kaminer, hvor man kunne varme
vand og beg til at hælde gennem skoldehullerne.
Borreby har haft ikke mindre end fem »hemmeligheder« (datidens
form for W. C.) hvis murede skakter alle er bevarede. I to af dem
sidder endnu det gamle bræt. Der har været adgang fra tårnværel
serne i begge hovedstokværk, og hver af de to-rums lejligheder i andet
stokværk har således haft sit eget. Også forsvarerne på skyttegangen
har man tænkt på ved at føre skakten ved trappetåmet helt op.
Således som Borreby her er beskrevet, må den have set ud, da
Johan Friis døde i 1570, idet dog hans efterfølger muligvis har æren
af de kalkmalede dekorationers fuldførelse.
Af de øvrige bygninger, som Johan Friis lod opføre på Borreby, er
kun »Tinghuset« bevaret. Det er et kvadratisk, grundmuret hus,
endnu med de oprindelige takkede gavle med vandrette profilbånd
af formsten.
Da Johan Friis døde barnløs i 1570, gik Borreby i arv til hans
brodersøn, Christian Friis. Han var ligesom onkelen en fremragende
statsmand og blev 1596 Christian IV’s kansler. Han opførte de to
endnu eksisterende fløje i borggården. Den østre bærer årstallet 1605
og den vestre 1606. Over porten i vestre fløj blev der opsat en sand
stenstavle med hans og hans hustru, Mette Hardenbergs våben og
årstallet 1607. Begge bygningerne har været udsmykket med pudsede
imitationer af sandstensbånd mellem etagerne og af kvadre i bue
stikkene over vinduerne. Gavlene har været svungne og prydet med
sandstensornamenter. Disse to fløje har mod syd været forbundet

67

SORØ AMT

med en lang længe, der i den ene ende var forsynet med »et høyt
Taarn aatte kantet, med et anseeligt kobbertakt Spiir paa«. Desuden
skulle bygningen have indeholdt »en lang Sal med 12 Bjelcker, paa
hvilke Baculus prognosticalis eller Primstaven paa hver Bjelcke efter
sin Maaned var udskaaren i Bilthugger Verck, Grunden Cinober rød
og alle Tegn eller Billeder stærck forgyldt«. Om denne bygning er op
ført af Johan eller Christian Friis, ved man ikke; den blev nedrevet
allerede i 1680’erne.
Foruden borggårdens fløje opførte Christian Friis den endnu eksi
sterende portbygning, og 1592 byggede han en stor lade; den nævnes
1830, men blev engang i forrige århundrede nedrevet. Over porten
var indsat en kalkstenstavle med indskriften: Al min trost haab oc
tillid setter ieg til heren i alen tid — 1592. Den opbevares nu på
Nationalmuseet.
I 1680 nævnes »twende Huuse udj Borregaarden, det eene kaldes
Fadebourshuuset og det andet Brøggers- og Kiøckenhuuset sampt
Wascherhuuset, som staar paa Hiørnet imellem fornefnte twende
Huuse«.
Christian Friis døde 1616, hans hustru året efter, og da deres ægte
skab var barnløst, tilfaldt Borreby Christian Friis’s søster Dorte, enke
efter Oluf Daa til Ravnstrup, Holmegaard og Fraugdegaard, og da
hun døde 1618, kunne hendes søn, den senere rigens admiral Claus
Daa, føje Borreby til sine andre gårde. Han indrettede et hospital for
15 almisselemmer i den gamle kirkelade ved Magleby kirke og udsatte
til lemmernes underhold 500 rdl., hvoraf renten, 6 pct. årlig, skulle
fordeles imellem dem. Da han døde 1641, arvedes Borreby af hans
syttenårige søn Jørgen, som foreløbig stod under formynderskab af
sin halvbroder Oluf. Jørgen Daa druknede en sommerdag 1652 i
Lillebælt, og da han var ugift, blev Borreby delt mellem Oluf Daa
og hans yngre halvbroder Valdemar. Til hovedgården hørte dengang
103 tdr. 2 skpr. htk., desuden af Magleby og Boeslunde kirker 34 tdr.,
af skovene 19 tdr., og af bøndergodset 648 tdr., tilsammen 804^ tdr.
Oluf Daa fik borggård og ladegård, Valdemar Daa hovedbygningen,
og måtte derfor opføre en ny ladegård. De to brødre enedes ikke
godt. Navnlig, fortælles det, ærgrede det Valdemar Daa, at broderen
»havde den Anseelse med Taarn og Spiir, som ikke var paa det større
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Borreby 1848. Til venstre hovedbygningen, til højre portbygningen, opført o. 1600.
Lavering af Chr. Hetsch.

Hus«, hvorfor, da broderen engang var bortrejst, han lod tårn
og spir nedbryde til grunden. Andre nybygninger end den lade af
bindingsværk, Valdemar Daa lod opføre, har der næppe været tale
om, mens de to brødre ejede Borreby. Deres pengeforhold var i den
elendigste forfatning, og i håb om at bringe gården på fode igen, slog
Valdemar Daa sig på guldmageri. Men dette gjorde kun ondt værre,
»da han saa længe giorde Guld til Gaard og Gods i en forgyldt Røg
gik op igennem hans Skorsten«. Oluf Daa havde i 1666 afstået sin
part af Borreby til broderen; men denne måtte 1681 gå fra gårde,
da etatsråd Ove Ramel til Basnæs forlangte udlæg i godset. Valdemar
Daa fik tilbud om at måtte blive boende på Borreby hos den ny ejer
resten af sit liv, »men hand var endnu saa storhjertet, at hand vilde
ikke, men gick til fods fra Borreby med en Kiep i Haanden og sit
Alchymiske Glas i Barmen«.
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Det Borreby, Valdemar Daa havde forladt, var i den sørgeligste
forfatning, og Ove Ramel gik straks i gang med de omfattende repa
rationer af avlsbygningerne og borggården, der endnu ikke var fær
dige, da han fire år senere døde. Arbejderne blev afsluttet, mens hans
hustru, Mette Rosenkrantz, ejede Borreby. Efter al sandsynlighed
stammer udsmykningen i et af hovedbygningens tårnværelser fra hen
des sidste år; hun døde 1730. Rummet, der er i typisk sen-barok stil,
står fuldstændig urørt. Både brystpanel og døre har bevaret deres
oprindelige staffering, og i vægfelterne sidder endnu de samtidige
voksdugstapeter.
Ved Mette Rosenkrantz’ død 1730 købtes Borreby ved auktion for
33.100 rdl. af den eneste ugifte blandt hendes døtre, frøken Else
Ramel, der døde to år senere, hvorefter etatsråd Christian Berregaard
til Kjølbygaard i Thy købte godset for 33.000 rdl. Efter ham arvede
sønnen kammerherre og gehejmeråd Vilium Berregaard i 1750
Borreby. Han ofrede meget på gårdens istandsættelse og lod haven
anlægge i fransk stil. I hovedbygningen blev de fleste af rummene
moderniseret, de fik lave brystpaneler og tofløjede rococodøre; bjæl
kerne blev dækkede af gipslofter med en kraftig karnisgesims, men
tilsyneladende uden stukkaturer, og væggene blev beklædt med gobe-
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liner, gyldenlæder og malede lærreder. Havestuen står endnu, som
Berregaard indrettede den i begyndelsen af 1750’erne med undtagelse
af kaminen, der er opsat ved sidste restaurering. Over brystpanelet
er der på alle vægge gobeliner, der menes at være vævet her i landet.
Over dørene sidder de oprindelige dørstykker; gulvet er af brede
fyrretræsbrædder; loftet er af stuk uden rocailleværk, kun dekoreret
med cirkelslag i hjørnerne og inden for disse en profileret ramme.
De øvrige rum blev ved en istandsættelse af hovedbygningen i 1883
helt eller delvis ændrede. Ved restaureringen i 1923 - 24 blev de fleste
af rococopanelerne opsat igen tilligemed gyldenlæder og gobeliner,

Borreby
set fra vest
(fot. Ebbe
Berner).
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Havestue med gobeliner, muligvis vævede i Danmark (fot. Ebbe Berner).

som Berregaard havde anskaffet. Resterne af nogle dekorerede lær
redstapeter, som i 1750’erne blev malet til riddersalen og et af de
øvrige rum i anden etage, sidder nu i to af gæsteværelserne. Desuden
er der bevaret nogle fajancefliser med relief-ornamentik, der er frem
stillet på Blaataarnfabrikken i København i begyndelsen af 1750’erne ;
de har oprindelig beklædt væggene i et af tårnværelserne. En vindovn
med fajanceoverdel ligeledes fra Blaataarnfabrikken er også bevaret.
Borrebys gamle kapel, som Christian Friis havde indrettet i borg
gårdens vestfløj, blev af Villum Berregaard fuldstændig moderniseret
i 1754, og siden er det ikke blevet ændret.
Villum Berregaard ægtede 1749 den fornemme rigsgrevinde Beate
Antonia Augusta af Reuss-Lobenstein, datter af Heinrich XXIII af
Reuss-Lobenstein og dennes hustru rigsfriherreinde Beate Henriette v.
Söhlenthai. Efter Berregaards død 1769 blev hans enke siddende i
uskiftet bo, og 1776 solgtes Borreby for 74.000 rdl. til justitsråd Hans
Georg Faith. Han ejede kun gården til 1783, da han for 100.000 rdl.
solgte den til daværende kammerherre og kavalerioberst, senere
generalmajor, Joachim Melchior Holten Castenschiold. Siden er
Borreby gået i arv fra far til søn i denne slægt. Den nye ejer inter
esserede sig meget for gårdens drift og indførte mange forbedringer.
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F. eks. nedbrød han et mejerihus, som Villum Berregaard havde byg
get, og erstattede det med et større. Endvidere nedlagde han nogle
bøndergårde, og arealerne blev udlagt dels til græsmarker, dels til
beplantning, for at godsets træmangel kunne afhjælpes. General
Castenschiold ændrede også Berregaards haveanlæg i samråd med
»sin gamle værdige Gartner Lehr«. To monumenter og en indskrifts
sten er endnu bevaret i parken.
General Castenschiold havde 1781 ægtet Elisabeth Behagen, datter
af den rige handelsmand, etatsråd Gysbert Behagen. Deres ældste
søn, Henrik Gisbert Castenschiold arvede Borreby ved faderens død
1817. Han afstod 1832 gården til sin ældste søn, cand. jur. Adolf
Frederik Holten Castenschiold. Han var en meget virksom og dygtig
landmand, der på mange områder forbedrede gårdens drift. I årene
1852- 57 lod han opføre en del nye avlsbygninger, bl. a. kostald,
arbejdsstald og herskabsstald; desuden blev der foretaget forskellige
ombygninger i ladegården. Castenschiold var meget afholdt af sine
undergivne, og året efter hans død 1865 rejste Borrebys fæstebønder
en mindestøtte over ham med følgende indskrift: Den Herre var os
SåA GOD OG TROFAST
Bondemænd — og rejste ham

EN FULDTRO VEN —

AF SINDE — DERFOR HEN

DROGE vi

dette

Minde.
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Den næstældste søn, Carl Vilhelm Behagen Castenschiold, helten
fra Dybbøls Skanse 2, overtog 1866 godset. Han fortsatte faderens
forbedringer af avlsgården og opførte bl. a. tre store lader og en
mejeribygning. 1883 - 84 lod han hovedbygningen gennemgå en om
fattende restaurering under ledelse af professor R. Mejborg. Der blev
ofret store summer på denne istandsættelse, og Borrebys indre foran
drede fuldstændig udseende. Man forsøgte på grundlag af de få be
varede rester at rekonstruere en del af den ældste rumudsmykning.
Kammerherre Carl Vilhelm Behagen Castenschiold havde 1867
ægtet Karine Lucie Sophie Scavenius, og deres søn hofjægermester
cand, polit. Adolf Frederik Holten Castenschiold, der arvede Borreby
ved faderens død 1919, overdrog 1945 godset til sin søn, den nu
værende ejer, kammerherre, hofjægermester Carl Christian Henrik
Castenschiold, der 1961 optog sin søn, godsejer, løjtnant Carl Henrik
Castenschiold som medejer. Godsets samlede areal er nu 1018 tdr. Id.
Hofjægermester Castenschiold lod, som ovenfor nævnt, i 1923 - 24
hovedbygningens indre restaurere af arkitekt Mogens Clemmensen, og
i 1925 blev der foretaget nogle moderniseringer i avlsgården. Foruden
en del malerier og fortræffelige gobeliner findes der på Borreby en
meget fin og meget stor samling af danske møbler.
TOVE CLEMMENSEN

EJERE
1345 Niels Jensen
ca. 1390 Lave Nielsen (Urne)
1392 Zabel Kerkendorp
1410 Peder Jensen Lodehat
1536 Kronen
1553 Johan Friis

1618
1681
1732
1776
1783

Claus Daa
Ove Ramel
Chr. Berregaard
H. G. Faith
J. M. H. Castenschiold

BYGNINGER
Borganlæg kaldt Burghby,
hvoraf borgbanken er bevaret

1556 Hovedbygningen og tinghus
opført
ca. 1600 Portbygning opført
1605-06 De to fløje opført

1854 Portbygningen ombygget
1883 Indvendig istandsættelse ved
R. Mejborg
1923 - 24 Restaurering ved
Mogens Clemmensen

Basnæs set fra sydvest (fot. Niels Elswing).

Basnæs
Tjæreby sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt
Imod Sydvest paa Sjællands friske Strande
Der staar fra Riddertid en Herregaard
Med Udsigt over Bæltets mørke Vande —

... således skrev digteren Carl Bagger i sin tid om Basnæs. Et gam
melt sagn vil melde, at Basnæs har sit navn af en søkriger eller rettere
en sørøver, som hed Bas, og som valgte denne landstrækning ved
havet til bopæl og opholdssted, hvorfor stedet efter ham fik navnet
Basis Næs; men dette er utvivlsomt ganske uhistorisk, idet oprindel
sen til gårdens navn sikkert stammer fra ordet bast, der er betegnelse
for en samling træer, eller mulig fra det nuværende ord bast, således
at navnet skulle betyde et næs, hvorpå der voksede træer, mulig med
en særlig art brugelig bast.
For øvrigt lader det sig ikke gøre at udrede gårdens første oprin
delse. I gamle dage lå der på det sted, hvor Basnæs og dens jorder nu
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strækker sig, to små landsbyer, Bastnæs (eller Barsnæs) og Nybølle,
og af disse byer er den øjensynlig blevet dannet. Første gang, vi støder
på en hovedgård her er i 1426, da hr. Anders Jakobsen Lunge nævnes
som ridder af Bastnæs. Efter ham var hans broder hr. Ove ejer af går
den. Han efterfulgtes af en søn og derefter af en sønnedatter, der ved
sit giftermål med Jesper Krafse til Ullerslevgaard — det nuværende
Vintersborg — bragte gården til denne slægt, som derefter sad til huse
her i mere end 150 år. Jesper Krafse, der 1482 blev høvedsmand på
Københavns Slot og døde efter 1504, har tilsyneladende, som flere af
hans slægt, været af et noget stridigt sind, hvad bl. a. den omstændig
hed tyder på, at han måtte føre proces for herredagen mod ærkedegnen i Roskilde, som påstod, at hr. Jesper havde forurettet ham
over for en bonde. Hans søn, Hans Krafse til Basnæs og Ullerslev,
var i en række af år (1517 - 23) lensmand på Kalundborg og indtog i
Christiern H’s tid en meget anset stilling. Det blev derfor overdraget
ham, sammen med hr. Henrik Gjøe at forsvare Sjælland 1523, men
han sveg sin konge og gik over til Frederik I, der optog ham i rigs
rådet og gav ham Korsør Slot i len. Han døde, kun 43 år gammel,
1530 og blev begravet i Tjæreby kirke, hvor der findes en stor og
smuk ligsten over ham og hans hustru, Lene Hak.
Som ejer af Basnæs fulgtes han af sin ældste søn Jesper Krafse, som
1550, da han var 28 år, fik det vigtige Riberhus i forlening. Som sin
farfader synes han også at have været vanskelig at komme ud af det
med; han førte således adskillige retstrætter, bl.a. med lensmanden
på Braade (nu Holsteinborg) om en dæmning på Sipperup mark. Fre
derik II gæstede året efter Ditmarskens erobring Basnæs i en 14 dages
tid, medens en del af hans hær lå i lejr på Gallemarken, nær ved en
lille sø, som til minde derom gennem mange slægtled kaldtes Dit
marskersøen. Jesper Krafse var med i Syvårskrigen og tog del i slaget
ved Svarterå, hvor han blev såret og faldt i fjendernes hænder. Alle
rede samme år købte han sig dog fri og gik derefter til søs, men om
kom i den ulykkelige stormnat (28.-29. juli 1566), som tilintetgjorde
en stor del af den danske flåde under Gotland. Som enkemand havde
han ægtet Kirstine Bølle til Tersløse, under hvem ladegården på Bas
næs brændte ved vådeild (1594 eller 1595), og hun søgte derfor om,
at hun i Vinstrupgaards skove måtte — for en rimelig betaling — få
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nogle træer til genopbyggelsen, hvorfor der blev givet lensmanden
ordre til at overdrage hende 2 egetræer på de foreslåede vilkår. Da
ægteskaberne mellem Jesper Krafse og hans to hustruer var barnløse,
og den sidste, som overlevede ham, almindelig opholdt sig på Tersløse,
synes gården at være overgået til hans broder Eiler Krafse til Assen drup og Egholm (1524-99) og hans hustru, Hilleborg Bølle (død
1602), som efterlod den til deres sønnedatter Margrethe Hansdatter
Krafse. Da hun, som var gift med Otto Brahe til Næsbyholm og
Tersløse, døde 1614, også uden at efterlade sig børn, blev Basnæs
overdraget til hendes to halvsøstre Birgitte og Helvig Brahe, af hvilke
den første ægtede Frederik Reedtz til Thygestrup og den sidste Falk
Gjøe den Yngre til Skærsø. En kort tid var Helvig Brahes halvdel af
Basnæs på en holstensk rigmands hænder, men den overgik dernæst
til kong Christian IV, som solgte den til Axel Arenfeldt, der også
sikrede sig den anden halvdel, så hele gården på ny samledes. Der
siges imidlertid, at den da var ringe og forfalden, hvad der ikke kan
synes underligt, eftersom den i en lang årrække (mere end 30 år) ikke
havde været beboet.
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Axel Arenfeldt må utvivlsomt regnes for den betydeligste af alle
Basnæs’ forskellige ejere, og få herregårde — om overhovedet nogen
— kan opvise en så hyppig skiften af ejere. Som nævnt, var det en
forsømt, formindsket og forarmet gård, han overtog, men han efterlod
den øget, hvad jordtilliggende angik, og prydet med nye og statelige
bygninger. Han var født 1590 på Rugaard som søn af Hans Axelsen
Arenfeldt og Anna Jørgensdatter Marsvin. Efter at have drevet studier
i udlandet kom han ind i Danske Kancelli, blev senere forlenet med
et kannikedømme, først i Århus, derefter i Oslo. 1623 - 27 var han
rentemester og 1626 - 27 tillige generalkrigskommissær under Christian
IV’s deltagelse i Trediveårskrigen. Også forskellige sendelser over
droges ham. 1623 -43 havde han Giske len i Norge og 1643-46
Stjæmholm len, også i Norge. Han ægtede i 1634 Corfitz Ulfeldts
søster Marie Jacobsdatter Ulfeldt, der da kun var 15 år gammel, mens
han var 43I dette ægteskab fødtes der 7 børn. Kongen nærede stor
tillid til ham, hvad man bl. a. kan se af et brev, som Christian IV
1643 sendte Christen Thomesen Sehested, og hvori han i anledning af
en sendelse til kurfyrsten af Bayern skriver, at Axel Arenfeldt »ved
vel, hvad han skal gøre og holde det hos sig (selv)«. Det siges, at Axel
Arenfeldt skal have været meget lidt afholdt, og det var ikke alle, som
stolede på hans redelighed ; hyppigt lå han i strid med sine naboer,
hvad der muligvis også fremkaldtes ved den bidende satire, han rådede
over. Han var ødsel og pragtlysten, hvad man bl. a. kunne se ved de
store byggeforetagender, som han lod udføre på Basnæs, der under
ham blev en af de betydeligste ejendomme på Sjælland.
Da Axel Arenfeldt 1625 eller 1626 købte Basnæs, hørte, så vidt det
kan ses, til den: Vidskølle by i Tjæreby sogn foruden 25 gårde og to
huse i Ørslev og Sipperup byer i Ørslev sogn, hvad der udgjorde om
trent tre fjerdedele af dette sogn. Han udvidede dernæst ejendommen
ved at iværksætte en række heldige mageskifter. 1628 tilbyttede han
sig af kronen og Roskilde kapitel øen Glænø med 13 gårde og 1 hus,
samt 1629 af kronen og Slagelse hospital konge- og kirketienden af
Tjæreby sogn med jus patronatus og kirkejorder. Desuden tilbyttede
han sig efterhånden af kronen 21 gårde og nogle huse i Tjæreby sogn.
Efter en — for øvrigt ikke helt sikker — beretning nedlagde han der
næst en by ved navn Brangstrup på 8 gårde og lagde jorderne ind
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under hovedgården. Og endelig nedrev han de gamle bygninger og
opførte i stedet i årene 1629 - 31 en statelig, grundmuret hovedbyg
ning i to etager med tårne og spir, »som i forrige Seculo var een af
de kostbareste og rareste Bygninger i Siæland«.
Voldstedet er kvadratisk og omgivet med brede grave, hvad der er
typisk for den senere middelalder og renæssancen ; rimeligvis er det
fra samme tid som hovedbygningen, der efter gammel dansk sæd og
skik ligger solret og i den sydlige del af voldstedet. Denne bestod da,
som i vore dage, kun af en længe i grundmur »et mægtig stort Huus,
bygt paa sin Italiensk«, som Jacob Langebek skriver i sin dagbog 1746
efter at have aflagt stedet et besøg. Som nævnt var bygningen 2 etager
høj, foruden kælder, var opført af røde mursten i renæssanceskifte på
en huggen granitsokkel med skråkant og var prydet med stenbilleder
og sandstensornamenter, hvoraf en del var malede og forgyldte. Alle
vindueskarmene var af hugne sten. Til vestgavlen knyttede sig to fler
kantede tårne. Over indgangsdøren havde bygherren ladet sætte føl
gende indskrift: I. H. S. Hr. Axel Arenfeld til Basnæs, Ridder, med
sin kjære Frue, ærlig og velbyrdig Frue Marie Ulfeld bygget dette
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Huus til Guds Ære pia integritate constans. På den anden side mod
haven stod: Anno 1633 Gloria Deo triuno »foruden mange andre
Slags Navne med Jernankere i Træk«.
I det sydøstlige hjørne af bygningen fandtes der den gang, som nu,
et temmelig højt tårn, hvorom Langebek siger, at »langs og igiennem
samme Taarn er opført en Trappe af bare hugne Steen«, og midt i
tårnet gik »en Runddel af tynde hugne Steen som en tyk Pille (ongefær som i det runde Taarn, i København), huul indeni, derneden i er
en kunstig Brønd, som nu ikke er istand ; men fordum har man deraf
kunnet tage det fornødne Vand, saavel i Kielderen, som paa første
og anden Etage ved et Uhrverk, som har gaaet der ned udi. Ovenpaa
Taarnet er en Gang runden om med et Galerie omkring af hugne
Sten«.
På den store sal var loftet smykket med kostbare billedhuggerar
bejder med malede våbener (Axel Arenfeldts fædrene og mødrene
aners) og desuden »endeel Sindbilleder, hvorved læses adskillige artige
Sprog, som uden tvil skal sigte paa en Jalousi, der fordum har været
iblandt de adelige Familier. Iblandt andet staaer etsteds: Jeg siger jo,
jeg; et andet Sted: Jeg siger ney, jeg« (Langebek). Desuden fandtes
der forskellige billeder og indskrifter, som ved Langebeks besøg var
halvt udslettede og derfor tildels uforståelige; endvidere i de forskel
lige rum skilderier af Christian IV og dronning Anna Katrine og af
Axel Arenfeldt »i Livs Størrelse med hans Hest forved, som holdes
af en Tiener«. I det lille kapel, som var meget net og nydeligt, fandtes
en dejlig forgyldt altertavle med Christian Bielkes og fru Vibeke Juels
våben, altså fra en senere tid.
På selve voldstedet stod der udfor broen over den vestre grav en
port »af kostbart i Steen udhugget Arbeid med Stykker, Billeder og
Inscriptioner, hvoriblandt denne: Ørnen bygger paa Høyen Hald,
Avindssyg ligger i Dybendal, hvortil der mulig hentydes til fru Regitze Grubbe på Snedinge. Af den gamle ports prydelser er endnu
bevaret et udmærket stenhuggerarbejde, der for øvrigt er det eneste,
der er tilbage fra Axel Arenfeldts bygningsværker og nu er anbragt
på portbygningen ved indkørselen til ladegården. Indskriften er affat
tet på dårligt spansk og melder, at »fuldførelsen af hele hans bygning
ved Guds hjælp er udført af hr. Axel Arenfeldt, ordensridder og hans
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hustru, fru Marie Ulfeldt, som Gud bevare« og derefter på latin: Ære
være den treenige Gud.
Blandt Axel Arenfeldts bygningsarbejder bør også nævnes den store
lade, om hvilken Langebek siger, at det er »den største, som nu fin
des i Danmark«, og hvis mure og vægge var opført af lutter hugne
kampesten.
Da Axel Arenfeldt døde 1647 på Basnæs, gik gården over til hans
to sønner, Jacob og Jørgen Arenfeldt, af hvilke den første er mindre
omtalt, medens den sidste, der var født på Basnæs 1644, købte slæg
tens hovedsæde Rugaard og dertil knyttede forskellige andre store
ejendomme, således Tjele, Vinge- og Bigumgaard og Gammelgaard
på Lolland, dels ved sit giftermål med Anne Marie Grubbe, dels ved
køb ; men han så sig nødsaget til efterhånden at skille sig af med disse
gårde, undtagen Rugaard. Han drev skibsbyggeri i stor målestok og
satte derved og ved idelige processer sin formue til. Han var i høj
grad forfængelig, gik således til stadighed med en stor guldkæde, skønt
han aldrig havde opnået at blive ridder. Han var ivrig til at iværksætte
hekseforfølgelser. Han døde på Rugaard 1717. Endnu 1676 skrev han
sig til Basnæs, men samme år overgik den til hans frænke fru Anna
Ramel, som imidlertid 5 år senere overdrog gården, som da havde
159 tdr. htk. foruden del i Borreby, omtrent 23 tdr., til sin broder,
etatsråd Ove Ramel, der 1660 ved Skånes afståelse var blevet svensk
borger og havde ladet sig naturalisere som svensk adelsmand, men
stadig bevarede sin sympati for Danmark. Han gik derfor senere over
til de danske, hvorfor hans svenske godser konfiskeredes, og han blev,
sammen med fire andre danske adelsmænd, 1678 henrettet in effigie
på torvet i Malmø. 1681 købte han, som nævnt, Basnæs og overtog
samme år Borreby, hvor han døde 1685. Hans formueforhold var da
yderst slette, så kongen tilstod enken en årspension på 500 dir. som
erstatning for de mistede skånske godser, og hun solgte Basnæs til
admiral Christian Bielke. Denne var født 1645 i Norge, blev 1666
løjtnant og 10 år senere kaptajn. Som schoutbynacht deltog han i
Gotlands erobring under Niels Juel og i slaget ved Øland, hvor han
udmærkede sig, så han, kun 31 år gammel, blev forfremmet til vice
admiral. Han var med i slaget i Køge Bugt, hvor han erobrede et
orlogsskib på 60 kanoner. 1683 blev han admiral og året efter hvid
6 DSH 5
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ridder. Efter at han 1685 havde købt Basnæs, forbedrede han gods og
gård på mange måder. Han samlede størstedelen af det adsplittede
gods, opførte den søndre og nordre del af ladegården, bekostede en
ny, smuk altertavle til kapellet, lod soldater oprense gravene omkring
gården og indhegne markerne med sten, udvidede dem med en del af
Vidskølle bys jorder, opbyggede og besatte mange øde bøndergårde
og tilkøbte sig adskillige kirker, Høve, Flakkebjærg, Skørpinge og
Bjerre, som dog ikke længere hører til gården. 1694 døde han i Køben
havn som herre til Basnæs og Edelgave. Hans tredie hustru, Niels
Juels datter, Vibeke Juel, beholdt Basnæs nogle år efter sin husbonds
død og indtog i året 1698 den såkaldte Hestehauge til gården, hvorfor
hun måtte svare præsten for hans tiende en refusion på 8 tdr. byg.
Ved kgl. skøde af 15/s 1699 fik hun overdraget Skørpinge, Fårdrup
og Vemmelev kirkers tiender. Da hun 1701 ægtede generalløjtnant
Gregers Juel medbragte hun Basnæs, men 1705 afhændedes den til
etatsråd (senere konferensråd), landsdommer over Sjælland Poul Eg
gers, der skal have indhegnet den ovenfor nævnte Hestehauge. 1716
overgik Basnæs ved auktion for 40.000 rdl. til deputeret i søetatens
generalkommissariat Lars Benzon, der få dage efter overdrog den til
Basnæs 1853. Efter Richardt og Becker.
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general Laurence de Boysset. Han, der var fransk af fødsel, kom her
til landet i Christian V’s tid som militær og steg gennem de forskellige
grader, til han 1715 blev generalløjtnant og to år efter hvid ridder.
1720 afskedigedes han »for at skaane vor Kasse« i nåde og med
megen ros, men noget mindre i pension end ellers almindeligt. Han
døde 1728, 96 år gammel og begravedes i Tjæreby kirke, hvortil han
året forud havde skænket en af kirkens klokker eller rettere sagt, han
lod den klokke, som hang på Basnæs, omstøbe til brug for Tjæreby
kirke. Den bærer indskriften:

Her hænger jeg igien til Herrens ævig Ære,
Som faldt, der mine Been mig ikke kunde bære.
Jeg klinger ey for mig, men kun for Tjære Bye.
Tack General Boysset (d)er lod mig støbe nye.

I tiden fra 1716, da general de Boysset købte Basnæs, og til 1809,
da denne ejendom overtoges af sukkerraffinadør, justitsråd Christian
Frederik Fiedler, altså igennem kun 93 år, sad ikke mindre end 16
forskellige ejere inde med gården, hvilket antageligt er et ret enestå
ende tilfælde. Den gik fra hånd til hånd og ejedes undertiden kun i
nogle uger eller måneder af den samme person. I årene 1763 - 68,
altså i løbet af kun 4 - 5 år, skiftede Basnæs således ejer ikke mindre
end fire gange.
Efter general de Boysset gik ejendommen over til hans søn, oberst
løjtnant Christian Frederik de Boysset (1692- 1744), der ifølge hans
forældres ønske opbyggede og indrettede en skole i Tjæreby for sog
nets børn og deponerede 1000 rdl. med 1. prioritet i Basnæs til skole
lærerens løn. Nogle år før sin død afstod han 1736 Basnæs til grev
Frederik Conrad Holstein til Holsteinborg (1704-49). Allerede som
15-årig blev han ritmester ved livregiment til hest, senere ved hestgarden og steg gennem de forskellige trin, til han 1747 endte som
generalløjtnant og gehejmeråd. Men allerede to år efter døde han
1749, kun 45 år gammel. Fra kyndig side lyder dommen over ham, at
hans militære stilling nærmest var nominel, medens han som godsejer
var stiv og stædig. Ved Langebeks besøg (1746) konstaterede denne,
at såvel borgen som ladegården var meget forfalden og så i høj grad
øde ud. Ved borggården fandtes »en smuk Lysthave og ved Ladegaar6*

83

SORØ AMT

den en anden Have eller rettere en liden Skov eller Vildnis med
skiønne Alléer igiennem«. For øvrigt siger han, at »Gaarden ligger
særdeles smukt og angenemt, ikke langt fra Stranden med Skov, Vand
og Marker runden om«. Om selve borggården melder han, at »endskiønt (Huset) er gammelt, er (det) dog temmelig moderne og kunde
efter den allernyeste Mode gierne indrettes«, men »Værelserne vare
meget øde og ingen deraf holdt vedlige ...«.
1751 blev Basnæs ved auktion overdraget til justitsråd, landsdom
mer i Lolland-Falster Johan Baltzer Höserich, men allerede en måned
derefter solgte han den til forpagteren på Gisselfeld Peder Mikkelsen
Qvistgaard, der fem år senere (1757) lod den gå videre til generalløjt
nant, grev Frederik Otto Wedel-Jarlsberg (1718 - 76). Ved en voldsom
ildebrand 1758 lagdes Axel Arenfeldts pragtfulde hovedbygning øde,
og ved denne lejlighed var ejeren, grev Wedel-Jarlsberg, nær ved at
omkomme, da han ikke kunne gå på grund af en svær gigt og podagra,
men en rask tjenestepige bar ham ud af det brændende hus. I stedet
for den nedbrændte bygning, hvis kældre og hjørnetårne blev stående,
lod grev Wedel-Jarlsberg en bindingsværksbygning opføre, men en
stor del af hvad ilden havde skånet, således store menneskeskikkelser
af sten, der havde siddet i muren både til gårdspladsen og til haven,
en umådelig hoben jern og jernankre samt klokke, metal og kobber
plader fra spiret blev solgt ved auktion, og af dette købte den kendte
købmand Rasmus Langeland en mængde, som han benyttede ved op
førelsen af sin gård i Korsør, Kongegaarden kaldet. Endnu i nogle år
sad grev Wedel-Jarlsberg inde med Basnæs, men overdrog den i 1763
for 62.000 rdl. til oberst Frederik Auguste Adolphe de Favin, der året
efter solgte den til justitsråd, landsdommer over Sjælland og Møen,
amtsforvalter over Ringsted og Sorø amter Niels de Hofman (1717 85). Denne ejede kun Basnæs i et halvt års tid og skødede den dernæst
(1765) til den kendte krigsråd Peter Johansen Neergaard til Ringsted
kloster (1702-72), en af datidens rigeste godsejere, der samlede en
betydelig række ejendomme på sin hånd og kan betragtes som stam
fader til den udbredte herremandsslægt, der den dag i dag ejer store
jordegodser hovedsagelig i Midt- og Sydvestsjælland. Men årsdagen
efter, at han havde modtaget skødet, overdrog han godset til sin søn,
kancelliråd Johan Thomas de Neergaard (1745 - 1806). Hvis man kan
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Den oprindelige portal på porthuset. Efter tegning af L, A, Winstrup 1840,

tro provst Seyer Mahling Beyer, der har skrevet om Basnæs i sin bog
om Eggeslevmagle, skal kancelliråd de Neergaard have fundet, at be
folkningen på Basnæs gods trængte til forbedring, hvorfor han flyttede
bønder fra Ringsted kloster, som han også ejede, derned og opnåede
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derved, som Beyer siger, »at en bedre Folke-Art blev indført i Tænkemaade og Sædelighed paa Godset, end der forhen var«. Efter ham
fulgte som ejer (fra 1768) Mathias Brønstorph, der skal have været
en dygtig landmand, og (fra 1778) Jens Lowson, for hvem hans fader,
etatsråd Jacob Lowson, fik oprettet Basnæs som stamhus (kgl. kon
firmation 1779). Det varede imidlertid ikke længe med den herlighed,
for allerede 1783 ophævedes stamhuset mod substitution i en fideikommiskapital, og gården solgtes til den sidste ejers moder, enkeetatsrådinde Charlotte Amalie Lowson, født Riis og svoger, konferensråd
Chr. L. Schütz, hvilken sidste fra 1791 blev eneejer. Hans betydning
som embedsmand (han endte som 1. deputeret i Tyske Kancelli og
blev gehejmekonferensråd) var ikke stor, men han vandt sig et ud
mærket navn som godsejer. Han var meget ivrig for at udskifte og
udflytte bøndergodset. I hans tid blev resterne af den nedbrændte
bygning og det store tårn nedrevet og erstattet med en ny, men ret
jævn hovedbygning. Ved disse forskellige forbedringer steg ejendom
men i værdi og solgtes 1805 for 275.000 rdl. til kammerherre, general
adjudant Fr. v. Blücher, der dog døde året efter. Hans enke Helene de
Thygeson overdrog den 1809 for 340.000 rdl. til sukkerraffinadør,
senere justitsråd Christian Frederik Fiedler, der ejede den til sin død
1829, medens hans børn først afhændede den 1838. Justitsråd Fiedler
forbedrede ejendommen ved i ladegården at bygge et rummeligt meje
rihus og på godset adskillige steder huse af stampet lerjord og anviste
derved denne byggemåde af mindre kostbarhed, men mere varighed
og bekvemmelighed. Han nærede en stor kærlighed til haven, som
han forherligede med smukke anlæg og prydelser af sjældne blomster
og træer. Da justitsrådinden døde 1837, blev gården og godset året
efter solgt til Jacob Brønnum Scavenius for 245.000 rdl. Straks efter
at have overtaget Basnæs lod han hovedbygningen nedrive og erstat
tede den med en ny efter professor Hetsch’ tegning, »i den fortviv
lede Normannerstil, som denne Arkitekt yndede«, skriver Palle Rosenkrantz. Og han føjer til: »Det er slemt at skue, skønt Naturen i
Aarenes Løb har søgt at raade Bod paa Synderne ved at lade Ved
bend gaa op over de røde Sten«, men det er ikke sikkert, at alle vil
give forfatteren af disse linier ret. Bygningen ligger ganske på samme
sted, hvor de tidligere hovedbygninger har ligget. To store stenbroer
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Axel Arenfeldt ff 1647) og hustru Marie Jacobsdatter Ulfeldt ft 1694). Maleri på
Sæbygaard (Vendsyssel).

fører nu, som tidligere, over graven, som omgiver den kvadratiske holm,
den ene til den rummelige, af gule sten opførte ladegård, den anden
til haven. Fra det høje, krenelerede, flade tårn er der en herlig udsigt
ud i landet og ud over noret til øerne med de langstrakte fed på den
anden side. Gården var fuldendt 1846, men allerede i 1850 døde ejeren,
medens hans enke, Henriette, født komtesse Moltke (1819 -98), over
levede ham i nærved 50 år. I den korte tid hofjægermester Scavenius
ejede Basnæs, nedlagde han et stort arbejde i at ordne godset. Han
delte jorderne, opførte en afbyggergård, Transbygaarden, og ophævede
hoveriet mod en fast afgift af hver gård. Som et vidnesbyrd om de
følelser, som godsets beboere havde næret for ham, rejste de for enden
af den store allé en mindestøtte, hvis indskrift er formet af H. C. An
dersen, som var en hyppig og kær gæst i det Scavenius’ske hjem. Der
står: Den oplyste, dygtige og hjælpsomme Godsejer Jacob Brønnum
Scavenius rejstes denne Mindestøtte i Taknemlighed og Erkendtlighed
af Godsets Beboere i Maj 1868. Efter hofjægermesterens død sad hans
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enke inde med Basnæs, til sønnen, Otto Jacob Brønnum Scavenius,
kunne overtage den. Han, som er den af Basnæs’ mange ejere, der i
det længste tidsrum sad inde med den, var i sin tid en meget kendt og
afholdt mand, der udførte et betydeligt arbejde både i den nærmeste
kreds og uden for denne. Han døde 1913, 64 år gammel. 1907 havde
han solgt Basnæs hovedgård m. m. til grev Eiler Moltke, som 1933 af
stod den til De forenede Cichorietørrerier A/S. 1952 blev godset ud
skilt som A/S Basnæs. Samme år blev hovedbygningen istandsat ved
arkitekt Vilh. Lauritzen. Ved denne lejlighed forsvandt kreneleringerne
på langmurene og bygningen blev befriet for det tætte dække af ved
bend. Arealet er 1.802 tdr. Id., hvoraf de 662 ligger under hovedgården og 368 er skov.
L. F. LA COUR

EJERE

BYGNINGER

1426 Anders Jacobsen Lunge
ca. 1470 Jesper Krafse
ca. 1625 Axel Arenfeldt
1629-31 Grundmuret hovedbygning
i to etager med tårne og kapel
omgivet af volde

1676 Anna Ramel
1685 Chr. Bielke
1705-1809 Forskellige ejere
1758 Hovedbygning nedbrændt.
Bindingsværksbygning opført
1700eme Ny énlænget hovedbygning
i ét stokværk

1809 Chr. Fr. Fiedler
1838 J. B. Scavenius

1907 E. Moltke
1933 A/S De forenede
Cichorietørrerier
1952 A/S Basnæs

1842 - 46 Nuværende hovedbygning
opført ved G. F. Hetsch, der
samtidig nybyggede ladegården
1952 Hovedbygningen istandsat ved
Vilh. Lauritzen

Holsteinborg set fra vest (fot. Niels Elswing).

Holsteinborg
Holsteinborg sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt

Holsteinborg hører til de gamle danske adelsborge, der har ejet og til
dels endnu rummer de syv herligheder, der efter et gammelt ord hører
til en herregård, lige udmærket ved sit storstilede anlæg og sin natur
skønne beliggenhed.
Bygningen hæver sig højt op over den nedenfor haven liggende
strand med en prægtig, vid udsigt til Vordingborg Bugt og Store Bælt,
forbi idylliske, skovbevoksede øer, hvoraf Glænø er den største.
Hvor det nuværende Holsteinborg i slutningen af det 16. århundrede
begyndte at rejse sig, skal der i Valdemarernes tid have ligget en borg
til værn for den nære Hvirrilds havn, det nuværende Bisserup, der i et
brev fra kong Christoffer 1447 nævnes blandt de ulovlige havne, som
gjorde indgreb i Næstved bys lovlige sejlads. Først 1546 blev det atter
tilladt at benytte denne havn »Hørishafn« som ind- og udførselshavn.
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Hin borg eller gård forekommer tidligst 1357 under navnet Brode
(Braade) som hovedgård under Roskilde bispestol, der da indløste den
af hr. Jens Nielsen Lykke. Omtrent hundrede år senere ses biskop
Christiern af Ribe, tidligere provst i Roskilde, at have haft gården i
forlening. Senere biskoppelige lensmænd var (1455) Peder Jensen af
slægten Halvegge fra Førslev, Herman Rolof (1488 - 1510) af en slægt,
der kalder sig efter sin hjemstavn Leveren i Minden, og (1522) Niels
Markvardsen Skiernov af Meilgaard. Efter reformationen var Braade
gået over til kronen. Ved mageskifte kom den i 1562 til den adelige
slægt Trolle, i hvis eje den forblev søn efter fader i næsten halvandet
århundrede. De byggede slottet og kaldte det Trolholm.
Gården er på lidt nær omgivet af borggrave, og hovedbygningen
består af fire sammenbyggede fløje i to etager, delvis med hvælvede
kældere. Hovedfacaden vender ud mod en stor ridebane mellem borg
gård og ladegård. Ud mod haven har bygningen en åben terrasse,
hvorfra man ser ned gennem den herlige, af storkansler Ulrik Adolph
Holstein 1725 plantede lindeallé, henved tusind alen lang, der fortsætHovedindkørslen fra nord over voldgraven (fot. Th. Andresen).
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Avlsbygning på Holsteinborg (fot. Niels Elswing).

tes langt udenfor haven og omsider i lige linje glider over i en gen
nem skoven til Bisserup førende vej. — Holsteinborg slotshave, der er
meget velholdt, udgør et areal af omtrent 25 tdr. Id., har en langstrakt
form og skråner mod syd ned mod Holsteinborg Fjord. Terrænet er
kuperet, og anlæggene dels i fransk, dels i engelsk stil, som går over i
hinanden. Der findes 3 lange lindealleer og en tværallé med gamle
træer af usædvanlig smuk form. Vest og øst for den oprindelige have
er i 1894 og 1927 anlagt frugthaver med ypperlige frugttræer.
Hvad murene ikke selv fortæller om bygningshistorien, er mærkelig
fyldestgørende oplyst gennem flere lange indskrifter, jernankre med
tal og bogstaver samt af de gamle billeder og kort, der tilsammen
viser, at det oprindelige bygningsanlæg, opstået og fuldført i årene
1598 - 1651, i alle hovedtræk endnu er bevaret. Da alle de store grund
murede bygninger stod færdige, dannede de et velordnet anlæg, hvor
den firfløjede borggård og trelængede ladegård var komponeret i alt
væsentligt symmetrisk efter længdeaksen (her nærmest i retning vest
øst), således som renæssancen krævede det. Helt gennemført var sym
metrien dog kun i borggårdsanlægget, hvis hovedfacade ud mod lade91
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gården havde sin midtlinje stærkt betonet af portgennemkørslen med
gavlkvist ovenover og til begge sider flankeredes af sidefløjenes gavle
samt af 8-kantede tårne. Adgangen til det hele anlæg havde man der
imod på grund af vej- og terrænforholdene måttet lægge over den
nordre grav gennem en port i ladegårdens sidelænge uden at kunne
lede tilkørselen fra nord gennem ladegårdens midtfløj, som anlæggets
hele idé naturligt krævede. Som Holsteinborg ligger bag den endnu
bevarede nordre grav, der breder sig som en hel lille sø, er anlægget
som helhed af mægtig virkning. Bag portfløjens lange lave taglinje
rejser borggårdens tage og tårnspir sig til venstre, og til højre har man
de mægtige høje tage på de egentlige ladegårdsbygninger. Set noget
på afstand giver det vidtløftige anlæg et stærkt, intenst indtryk af en
karakteristisk renæssancegård.
De brede grave, der omgav samtlige beboelses- og nyttebygninger,
skyldes et militært hensyn, som det 16. århundrede ikke turde sidde
overhørigt, men i selve bygningerne var intet hensyn taget til et muligt
forsvar af denne Trollernes sjællandske sædegård, hvor de havde ind
rettet deres daglige opholdsværelser og festsale i borggårdens nordre
fløj og tilstødende dele af sidefløjene, medens de hvælvede forråds
kældre under gårdens sydlige halvdel betegner stokværkene ovenover
som særlig forbeholdt tyendet og økonomien. Helt uden tanke på krig
og ufred var Trolholm dog ikke. Hovedadgangen fra nord førte over
en lang bro, hvis sidste stykke var en vindebro, der, når den var truk
ket op, spærrede for en lille forborg foran selve det tårnagtige port
parti, spækket med skydeskår.
Ifølge skøde af 15. februar 1562 overdrog kronen Braade hoved
gård til Niels Trolle, 4 gårde i Bråde by, 3 gårde i Ørslev, Olstrupgaard, i Rude 4 gårde, i Sterrede 2 gårde, i Luderup 5 gårde og i Bisserup 3 gårde — mod Torupgaard i Strø herred tilligemed 9 gårde og
Torup vejrmølle. Hvad kronens gods var bedre end Niels Trolles,
kvittede kongen af for vejrmøllen og bygningerne på Torupgaard.
Niels Trolle (født 1520) var broder til søhelten Herluf Trolle, un
der hvem han i Syvårskrigen 1565 førte orlogsskibet »Danske Chri
stopher« og deltog i kampene ved Femern, hvor broderen fik sit bane
sår, medens han selv ved søtræfningen under Bornholm fik afskudt
begge ben og gik ned med sit skib.
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Holsteinborg 1851. Efter Richardt og Becker.

Niels Trolles enke, Anne Henriksdatter Friis, overlevede kun i få
år sin mand og døde allerede 1570, kun 30 år gammel, efterladende
sønnerne Jakob og Børge Trolle, samt en datter. De ejede Braadegaard i forening, indtil Børge 1582 udkøbte sine søskende og gav går
den navnet Trolholm (Trolleholm). Børge Trolle havde studeret i Ro
stock og Orléans, fulgte faderen til orlogs, fik 1587 bestalling som
skibshøvedsmand og var 1595 admiral for en flotille, der overførte et
gesandtskab til Rusland. I 1599 var han chef for den eskadre, der
ledsagede kong Christian IV på hans Nordlandsfart, og var 1596 - 99
befalingsmand på Holmen; tillige var han forlenet med forskellige
len, Nedenæs i Norge, Københavns Slot og Lundenæs. Efter at Børge
Trolle 1597 havde ægtet Anna Povisdatter Munk lagde han og hans
hustru det følgende år »de første Grundvolde til denne Gaards Byg
ning«, hvis nordlige fløj på indersiden bærer årstallet 1598. Med sin
hustru fik han Pallesbjerg (Ulvborg herred) og andel i Tviskloster, af
hvilket han udkøbte medejeren, sin svigerfaders broder Iver Munk;
her boede han ved sin død, der indtraf 1610, hvorefter enken i 1615
overgav Trolholm til Johan Friis til Ørritslevgaard som lavværge for
hendes 1599 fødte søn Niels.
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Portrætstuen med Anna Sophie Reventlows skab til venstre. Over kommoden
hænger portrættet af baron Herman Schubart og hustru, malet af Pietro Benve
nuti (fot. Niels Elswing).

Niels Trolle besøgte skolen på Herlufsholm, kom først i huset hos
kansler Christian Friis, senere til Jesper Barnekow, og fuldendte sine
studier ved fremmede universiteter. Hjemvendt tjente han som hof
junker og blev trolovet med Mette Corfitzdatter Rud, hvem han æg
tede 1626, hvorefter han under Kejserkrigen fulgte Christian IV til
Tyskland, dog kun i kort tid, da hans helbred ikke tålte feltlivets
strabadser. Som ritmester stod han først ved den sjællandske, siden
ved den skånske rostjeneste, og blev 1634 lensmand på Københavns
Slot. Efter sin første hustrus død (1632) ægtede han 1636 Helle
Rosenkrantz, datter af den rige Holger Rosenkrantz til Glimminge.
I de følgende år udførte han store byggearbejder på Trolholm. 1639
opførte han, som sandstenstavlen på indersiden af den østlige fløj
med dette årstal og Rudernes, Trollernes og Rosenkrantzernes våbener
viser, denne del af hovedbygningen ; 1642 byggede han det sydlige og
1649 det nordlige tårn. På den ydre side af porten, der gennem den
vestlige fløj fører ind til borggården, ses endnu en sandstenstavle med
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Rudernes, Trollernes og Rosenkrantzernes våben og indskriften: »Ef
ter at Børge Trolle, som var Niels Trollis Søn, Her Jakob Trollis
Sønnesøn, och Her Arwid Trollis Sønnesønssøn, med sin kiere Hvsfrve F: Anna Mvnk til Pallisbierg hafde ladet legge de første Grvndwolde til denne Gards Bygning, och den største Deel forferdiget, saa
hafver hans Søn Niels Trolle med sin kiere Hvsfrve F: Hille Rosenkrantz Holgersdatter til Glimminge dette Hvs och andet Mere wfvldferdiget med sin Tilbehør siden ladet fvldferdige Gvd til Ære, dem
och deris Efterkommere til Gafn, hvortil Gvd gifve Lycke och Welsignelse af det Høie. Aedificant alii nobis, nos posteritati, sie privs
acceptvm reddimvs officivm Anno 1648«. Endvidere byggede Niels
Trolle de tre gamle, af store røde sten opførte ladebygninger med
kamgavle; den sydlige bærer årstallet 1647 og en lignende indskrift
som på vestfløjen af hovedbygningen, de to andre er opførte 1651.
Fra hine år stammer også porten, der fra ladegården fører ud til en
over graven muret bro, ved hvis ende står to sandstenstrolde uden
hoveder med skjolde, hvorpå ses Rudernes, Trollernes og Rosen
krantzernes våben, medens to ved den anden ende af broen anbragte
sandstensløver senere er flyttet tiil porten i slottets vestfløj.
Niels Trolle ff 1667) og hustru Helle Holgersdatter Rosenkrantz ff 1685). Maleri
på Frederiksborg.
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Trolholm var Niels Trolles sommersæde, og der er endnu bevaret
et brev fra ham til hans derværende foged fra året 1635, der giver et
indblik i husførelsen og vidner om hans interesse for gården og dens
bønder. Til Vallø, hvor brevet er skrevet, ønsker han sig tilsendt de
tiloversblevne valnødder og æbler, erkyndiger sig om tilberedningen
af lavendel-, rosen- og isopvand og begærer oplysninger om mølle
driften og om, hvor det står til med øksen og kvæg. Fogeden får til
sendt 50 alen islandsk vadmel til at klæde de fattige, med pålæg om
at skikke en liste på 15 -16 af de »armeste«, for at godsherren af dem
igen kan udvælge de værdigste.
Sit sindelag har Niels Trolle givet udtryk i et stambogsvers, hvori
forekommer linjerne:
Heller vil jeg mit Liv ombære,
Heller vil jeg Alverden undvære,
End lide Skade paa Hæder og Ære.

Efter at have ombyttet Københavns len med Roskilde len i året
1641 blev Niels Trolle ved krigens udbrud 1643 udnævnt til generalproviantkommissær og fik i foråret 1645 af kongen tilbudt stillingen
som rigsviceadmiral, et mærkeligt valg, eftersom han aldrig havde
været til søs. Skønt han selv var sig sin »Uforfarenhed udi slig en høj
Office« bevidst, lod han sig dog overtale og optoges samtidig i rigs
rådet. Ved Frederik Ill’s hyldning modtog han ridderslaget og afgik
1651 fra sit embede i søetaten. Han optrådte som Corfitz Ulfeldts og
Hannibal Sehesteds erklærede modstander og blev 1656 statholder i
Norge, i hvilken stilling han næppe gjorde fyldest, hvis man helt tør
fæste lid til de hårde angreb, Jørgen Bielke har rettet mod ham for
svigtende mod og foretagsomhed under den anden svenskekrig 1658 60. Han var til stede ved det store stændermøde 1660 i København
og bekæmpede først kongens planer til suveræniteten, men opgav sam
men med sine andre standsfæller videre modstand og var vistnok
adelens ordfører ved arvehyldningen 13. oktober. Året efter fratrådte
han posten som statholder og levede siden mest i København indtil
sin død 1667. Foruden Trolholm ejede han flere andre herregårde,
Rygaard, Jonstrup og Snedinge på Sjælland, Krumstrup på Fyn og
Skarhult i Skåne.
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Lensgreve, storkansler Ulrik Adolph
Holstein (f 1737).

Grevinde Christine Sophie Holstein,
f. R eventlow ff 1757).

Trolholm arvedes af hans anden søn Børge Trolle, der allerede
døde 1676 i sin kraftigste alder, hvorefter gården kom til dennes
anden søn Anders Trolle, der 1700 var chef for et kompagni skytter,
dannet af skovridere og jagtbetjente fra de kgl. domæner og herre
gårde, hvilket korps skulle tage imod Karl XITs angreb på Tibberup.
Han udnævntes 1701 til oberstløjnant af generalstaben.
Ifølge skøde, dateret 1707, 16. juni, overdrog Anders Trolle til
Ulrik Adolph Holstein, friherre til Fuirendal, sin gård Trolholm
(hovedgårdstakst htk. 72 tdr. 2 skp.); få dage senere fik også Hol
stein tilskødet hovedgården Snedinge (hovedgårdstakst htk. 71 tdr. 1
skp.) af Trolles broder Herluf til Eriksholm, som fra nu af fik tillagt
navnet Trolholm. Efter ansøgning ophøjedes de tre nævnte gårde
nytårsdag 1708 til et grevskab for U. A. Holstein under navn af Hol
steinborg, og samtidig optoges han i grevestanden.
Ulrik Adolph Holstein var søn af en adelig meklenborgsk godsejer,
som var dansk oberst; han fødtes 1664 på Futterkamp, de danske
Reventlowers stamgård i Wagrien, nær ved Lütjenburg. Han trådte i
dansk tjeneste som page hos den senere kong Frederik IV, blev 1699
overkammerjunker og 1705 amtmand i Flensborg, forsøgte sig mod
slutningen af Den store nordiske Krig som diplomat og viste sig i
7 DSH 5
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Spisestuen med gobeliner af Anna Sophie Reventlows søster, st orkanslerinde
Holstein, og hendes damer (fot. Niels Elswing).

statssager som en forstandig, måske vel forsigtig statsmand. Efter
fredsslutningen 1721 ophøjedes han til storkansler, hvilket fortrinsvis
må tilskrives den yndest, han stod i hos kongen som dennes ungdoms
ven og rejseledsager og den omstændighed, at han ved sit giftermål
med Anna Sophie Reventlows søster samme år blev kongens svoger.
Storkanslerinde, grevinde Christine Sophie Holstein var datter af
storkansler Reventlow og havde i første ægteskab været gift med
greve Niels Frijs til Frijsenborg (d. 1699). Hun var ikke alene en af
sin tids skønneste kvinder herhjemme, men også klog og myndig; i
begge sine ægteskaber førte hun stort hus, der af fremmede rejsende
prises som det prægtigste i hovedstaden. Allerede 1694 betegnes hun
i en samtidigs omtale af hoffestlighederne ved Christian V’s hof som
»die Anfängerin aller solcher Lust«; på sine gamle dage var hun
hengiven til hasardspil og havde en hel »Meute« af servile klienter
om sig. — Umiddelbart efter sin tronbestigelse afskedigede kong
Christian VI, i sit nag mod Anna Sophie og hendes slægt, grev Hol98
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stein, dog beholdt ægteparret sin høje stilling ved hoffet lige til gre
vens død 1737; hans enke overlevede ham i tyve år og beboede
Fuirendal, hvor hun døde.
Storkansler Holstein var en meget mobil mand, der kun forbigå
ende havde bolig på Holsteinborg, hvor han i den nordlige del af vest
lige fløj 1728 lod opføre den smukke, lyse kirke, der går gennem
begge stokværk med et omløbende galleri. Lige for indgangen under
orglet står altret med alterbillede af H. Krock, malet 1725. Skrifte
stolen er anbragt i det ene af hjørnetårnene, som støder lige op til
kirken. Ham skyldes også indretningen af flere sale og rum på Hol
steinborg og erhvervelsen af den her endnu bevarede og velkonser
verede samling af billeder af hollandske mestre, såsom Salomon og
Den røde testue. T. v. et skildpaddeskab, der har tilhørt Frederik IV, med kon
gens navnetræk i nøglen (fot. Niels Elswing).

7*
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Den hollandske maleristue (fot. 1944 Th. Andresen).

Jacob Ruysdael, Teniers og Wouwerman. Mest og navnlig i den første
tid efter tiltrædelsen af grevskabet opholdt han sig på godset Fuirendal. Ved hans død gik grevskabet over til sønnen Frederik Conrad
Holstein. Denne var født 1704, fik kun 14 år gammel ritmesters pa
tent og rejste 1723 udenlands med frankfurteren F. M. v. Lersner, en
af sin bys mest udmærkede lærde. 1729 giftede han sig med den
smukke og rige Lucie Henriette Blome, der efter sin fader, gehejmeråd Heinrich Blome, arvede godserne Farve og Waterneverstorf. Ved
Frederik IV’s død afskedigedes Holstein fra sin stilling som kompag
nichef i hestgarden og generaladjudant, men ansattes atter 1734, fik
et nyt oprettet regiment, »Holsteins« senere 5. jyske rytterregiment i
Haderslev og var med sin hærafdeling i kejserlig sold ved Rhinen.
1739 blev han generalmajor og fik ved sin afgang titel af generalløjt
nant og gehejmeråd. Grev Holstein var officer med liv og sjæl; hans
regiment roses for dets gode holdning, og han viste, som hans efter
ladte indberetninger viser, sine undergivne megen omsorg og trofast
hed. Han interesserede sig dog også for godsdrift og købte 1736
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Havestuen (fot. 1944 Th. Andresen).

Basnæs, som han ejede til sin død. Mest levede han uden for garnisons
byerne på Farve, hvor næsten alle hans børn er født. I 1743 ansøgte
han om og fik kongens tilladelse til, i den korte tid, han kunne være
fra det ham betroede regiment, at lade holde søndagsgudstjeneste på
tysk for sig og sin familie, »der til Dels intet Dansk forstaar« og sine
folk fra Holsten, der slet intet dansk forstod, i kirken på Holsteinborg.
Generalen døde 1749 i sin kraftigste alder og efterlod tre sønner,
hvoraf de to ældste begge døde unge i Genf (1759 - 60), den tredje,
der arvede både Holsteinborg og de holstenske godser, var greve
Heinrich Holstein (f. 1748). Han var en lidet fremtrædende mand,
stod kun ganske kort i dansk civiltjeneste og opholdt sig næsten altid
i Holsten, først på Farve, som han afhændede 1781, siden på Waterneverstorf, desuden ejede han Gross Colmar, det adelige marskgods
ved Elben. Ved grev Heinrichs tidlige død 1796 kom hans enke,
Frederikke rigsgrevinde Rantzau-Breitenburg under formynderskab
først af grev A. P. Bernstorff, siden under grev Ludvig Reventlow
på Brahetrolleborg, indtil sønnen grev Frederik Adolph blev myndig.
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Frederik Adolph Holstein fødtes 1784 på Waterneverstorf, stude
rede i Göttingen og Kiel, tog juridisk eksamen fra Københavns uni
versitet og forlovede sig under et besøg på Brahetrolleborg i somme
ren 1807 med komtesse Wilhelmine Reventlow, datter af den 1801
afdøde bondeven og børneven grev Ludvig Reventlow, hvem Holstein
i sin tidligt vågne gavnelyst og arbejdsglæde tog til mønster. Efter
brylluppet i 1808 overtog Holstein grevskabet og gav sig med liv og
sjæl hen til løsningen af talrige humane og agrariske reformer på sin
besiddelse. I 1807 - 11 afløste han hoveriet, forbedrede hovedgårdens
drift, oparbejdede bøndergårdene, indførte regelmæssigt sædskifte og
fremmede skovplantning, havedyrkning og husflid. Han forbedrede
yderligere Holsteinborg ved at opføre et enkesæde (Mineslyst), avls
gården Ludvigslyst, og boliger for birkedommer og forpagtere. Dog
var det fortrinsvis skolesager og fattigvæsenet på grevskabet, der
kunne glæde sig ved hans omsorg. Næppe 19 år gammel havde han,
endnu umyndig, udsendt et cirkulære til samtlige præster ved de ham
tilhørende kirker om at indberette om skolernes tilstand på grev
skabet ; han sørgede for duelige lærerkræfter, overværede samvittig
hedsfuldt skolens eksamina og lod opføre i alt 12 grundmurede skoler.
Endvidere indrettede han aftenskoler, hvor elevernes flid lønnedes
med opmuntringspræmier. 1811 stiftede han en industriskole til
fremme af agerdyrkning, havevæsen og til husflidens fremme. Længst
vil F. A. Holstein mindes som grundlægger af den anstalt til opdra
gelse af fattige og forsømte børn, han 1833 skabte på Fuirendals
gamle hovedgård, hvilken anstalt senere blev flyttet til Hjortholm i
Førslev sogn og efter ham kaldt Holsteinsminde. Den drives nu som
en selvejende, statsunderstøttet institution.
Påvirket af lauenborgeren J. Freytag, der var knyttet til missionen
i Berlin og 1822 blev huslærer på Holsteinborg, vaktes grev Holsteins
interesse for hedningemissionen ; han dannede selv et missionsselskab,
der 1833 gik op i Det danske Missionsselskab. Hans religiøse opfattelse
var strengt ortodoks med et noget pietistisk tilsnit. Han besatte grev
skabets 10 præstekald med de bedst mulige præster, af hvilke de fleste
tilhørte den grundtvigske retning, og til hvem han stod i et gedt, ven
skabeligt forhold. Sognepræsten lic. theol. J. A. L. Holm er forfatter
af en større biografi af greven (1844). På sin 50 års fødselsdag blev
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Køkken på Holsteinborg med gammelt kobbertø] (fot. Niels Elswing).

Grundtvig af grev Holstein hyldet som »Høvdingen for den igen
oplevende Kristendom«, og disse følelser gengældte Grundtvig i en
sang til sølvbryllupsfesten 1833 på Holsteinborg — den borg,
hvor Majen i de dunkle Sale
er yndig fremfor den i Vang;
og mer end Slag af Nattergale
er Aftensalmens dybe Klang.

I mangt og meget minder grev F. A. Holstein med sin rastløse
virketrang, sin ædle idealisme og selvopofrende menneskekærlighed
om grev Ludvig Reventlow, og ligesom denne måtte han se adskillige
af sine mange planlagte almennyttige foretagender, hvortil han havde
knyttet store forventninger, mislykkes eller sygne hen, således hans
forsøg på at ophjælpe høravlen, hans forskellige fabriks- og industri
anlæg på grevskabet.
Sin varme fædrelandskærlighed viste F. A. Holstein i krigsårene
1807 - 14. Således skænkede han, som sit bidrag til at afhjælpe finansnøden, til statskassen det prægtige, nu på Rosenborg opbevarede guld
bæger (Holsteinsbægeret), en gave fra kong Frederik IV til hans olde-
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Boulle-ur i
hjørnet af den
hollandske
maleristue fra
begyndelsen
af det
18. århundrede
(fot. Th.
Andresen).

fader storkansleren. Efter affæren ved Køge ilede han til hovedkvar
teret i Roskilde og tilbød at stille sig selv og 200 udrustede bønder
til fædrelandets forsvar, men blev afvist af general Castenschiold. Da
prins Christian Frederik i foråret 1814 sammenkaldte forsamlingen
på Eidsvold, forfattede Holstein et udkast til en konstitution for
Norge, og ved efterretningen om prinsens abdikation i oktober rejste
han, dybt greben af hans skæbne, prinsen i møde i den mørke efter
årstid op til Frederiksværn på en lille jagt og fulgte med ham tilbage
til Danmark.
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Anna Sophie
Reventlows ur
i den røde
testue (fot.
Th. Andresen).

Som medlem af den første stænderforsamling ansås F. A. Holstein
med sin politiske liberalisme for at høre til aristokraternes røde bænk.
Allerede 1814 havde han udarbejdet et forslag til et folkeråd i form
af et parlament, senat eller rigsdag, hvortil skulle vælges de mest er
farne og agtede mænd. Han tog ordet for negerslavernes frigivelse,
fremkom med forslag til at stille bankens regnskaber under en vis
offentlig kontrol og gjorde udkast til indretningen af amtskommune
råd — med disse og andre tanker forud for sin tid.
»En vis Grad af Sværmeri«, siger C. F. Tauber, udbredte et ånd-
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fuldt skær over livet på Holsteins tid, varmt følende som han var for
religion og menneskevel. Den daglige færd var præget af en vis tyst
travlhed i forbindelse med større tarvelighed og nøjsomhed end på
noget andet herresæde i Danmark. Grevinden med »den ædle Hold
ning og de talende Øjne« var en værdig datter af sin kloge og for
træffelige moder Sybille Reventlow, der ved hyppige og lange ophold
på Holsteinborg indtil sin død (1828) bidrog til at præge hjemmet.
Vel var familiesproget og skriftsproget i den intime kreds tysk, men
Seng fra 1632 (fot. Th. Andresen).
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Havestuen på Holsteinborg 1824. Drengen i midten er Ludvig Holstein (født 1815).
Samtidig gouache på Holsteinborg.

her holdt sig længst i landet traditionen om alt, hvad godt og nyttigt
det frugtbringende åndelige samspil mellem dansk og tysk har ydet i
vort kulturliv. Minder herom er de portrætter, der endnu smykker
Holsteinborgs stuer, af gehejmekonferensråd Carl Wendt, brødrene
Reventlows opdrager og ven, statens altid nidkære, pligtopfyldende
tjener, »integer vitæ«, som der står under hans billede, af den ædle
greve Ernst Schimmelmann, statsministeren, digteren og tænkeren,
Holsteinborgs mest ærede gæst, og hans hustru, Charlotte Schubart,
de danske digteres moder ; og af bondevennerne brødrene Reventlow.
Af imponerende virkning er Pietro Benvenutis store prægtige dobbelt
portræt af baron Herman Schubart — kendt fra Thorvaldsens livs
historie og fortjent af Danmarks handelsinteresser på Middelhavet —
og hustru, fremstillet siddende i en loggia på deres landsted Montenero ved Livomo. Grev Frederik Adolph Holstein døde 21. maj 1836,
kun 51 år gammel, i samme alder som svigerfaderen, ligesom han
opslidt før tiden af en aldrig hvilende arbejdstrang og idérigdom. Han
er begravet på den lille kirkegård ved Holsteinborg i et indhegnet
skovstykke.
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Ved F. A. Holsteins død kom grevskabet til hans søn, grev Ludvig
Henrik Carl Herman Holstein, født 1815, opdraget på tysk og univer
sitetsstuderende i Berlin og København. Han havde arvet faderens
sjældne arbejdsevne og livlige naturel, dog ikke hans strengt religiøse
livsopfattelse, og tog straks ved overtagelsen af besiddelsen fat på
byggeforetagender og driftsreformer. Det lykkedes ham at bringe de
ved faderens mange kostbare foretagender og tidens økonomiske van
skeligheder stærkt tyngede finanser på en god fod, så at han i årene
1848 - 50 kunne foretage en gennemgribende restaurering af hoved
bygningen på Holsteinborg under ledelse af G. F. Hetsch.
Fra midt i halvtredserne tog grev Holstein med lyst og iver del i det
gærende politiske liv som rigsdagsmand (fra 1856 med afbrydelser
nær op til sin død) og medlem af rigsrådet, sluttende sig først til den
reaktionære og helstatlige retning. Ved ministeriet Frijs’ afgang 1870
dannede han en ny regering og blev selv konseilspræsident uden portefeuille. Han og enkelte af hans ministerkolleger deler med kong Chri
stian IX fortjenesten af, at Danmark under den fransk-tyske krig
bevarede sin neutralitet.
Grev Holstein opnåede de højeste hofcharger og udmærkelser, overkammerherreembedet og elefantordenen. Hans interesse for land
bruget, hans repræsentative personlighed og naturlige veltalenhed
bevirkede i forening, at han blev dets fører; således var han længe
præsident i landhusholdningsselskabet og formand ved de danske
landmandsforsamlinger; han beklædte præsidiet i Sorø Amts Land
økonomiske Selskab og var formand for Sjællands hingsteskuer, stut
terikommissionen o. s. v. Han var indtil få år før sin død den popu
læreste blandt landets lensgrever i kraft af sin ægte jævnhed og elsk
værdighed, sit humør og lune. Grev Holstein og hans hustru grev
inde Bodil Joachimine (Mimi) Holstein, f. Zahrtmann, en datter af
marineminister, admiral Zahrtmann, førte på Holsteinborg et gæstfrit
hus, som det kendes fra H. C. Andersens livsminder og den 1937 - 38
udgivne brevveksling mellem grevinden og digteren. Her blev han
bl.a. inspireret til eventyrene »Klokkedybet«, »Venø« og »Glenø«.
Lensgreve Ludvig Henrik Carl Herman Holstein døde 1892, op
rigtig savnet af alle, der kendte ham, først og sidst dog på grevskabet,
hvor han var afholdt i en ganske sjælden grad. Hans søn og arving,
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lensgreve Frederik Conrad Christian Christopher Holstein, i ægteskab
med grevinde Elisabeth Holstein, f. Lindholm, prægede med stærk
personlig indsats i høj grad liv og virke på Holsteinborg.
I hele sin besiddertid anvendte greven meget på ombygning og
istandsættelse af alle bygninger på grevskabet, såvel funktionærboliger
som lejehuse, bøndergårde og forpagtergårde, der alle uden undtag
else er i udmærket og vel vedligeholdt stand. Når der nu må siges at
være skabt mønsterværdige og gode forhold overalt på grevskabet,
skyldes det ikke mindst grevens liberalitet og forstående administra
tion. I 1921 overgik grevskabet til fri ejendom. Videst kendt er dog
grev Holsteins nidkære virksomhed for ordets forkyndelse og tros109
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livets vækkelse i lægmandskredse i Indre Missions ånd, ikke alene
indenfor grevskabet, men hele landet over.
Ved hans død 24. juli 1924 overtog hans søn, hofjægermester, lens
greve Bent Holstein hele Holsteinborg gods til den daværende ejen
domsskyld og udløste på dette grundlag sine medarvinger. I årene
1925 -39 frasolgtes, fortrinsvis til de tidligere forpagtere, lejere og
ved engene tilgrænsende lodsejere, ialt 13 middelstore engarealer og
en stor del huse. Med stor pietet og udpræget historisk sans værnede
lensgreven slægtens stolte herreborg med dens fortidsminder og natur
skønne omgivelser.
Efter Bent Holsteins død 1945 overgik Holsteinborg til hans broder,
kammerherre, hofjægermester, lensgreve Erik Frederik Adolf Joachim
Holstein-Holsteinborg, der siden 1922 havde ejet Fuirendal, men nu
på ny forenede de to godser, indtil han i 1960 solgte Fuirendal til sin
søn. En restaurering ved arkitekt H. H. Engqvist, som væsentlig tog
sigte på at fjerne Hetsch’ske misforståelser, gennemførtes 1949 - 50.
Det var især gavlenes gotiske blændinger og kamtakker samt den ked
sommelige grå cementpuds, man tog fat på. Holsteinborg står nu som
en af landets største og prægtigste privatboliger med sine rige samlin
ger af malerier og møbler, hvoraf mange minder om storkansleren og
hans forbindelse med Reventlow-familien. Holsteinborg gods har nu
et tilliggende på 2569 tdr. Id., hvoraf 1607 tdr. Id. skov, foruden bøn
dergods til en ejendomsværdi af 2.530.600 kr.
LOUIS BOBÉ
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Fuirendal set fra vest, fra indkørslen (fot. Th. Andresen).

Fuirendal
Fyrendal sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt
Omtrent midtvejs mellem Næstved og Skelskør, et par kilometer nord
for landevejen, der forbinder disse byer, ligger Fuirendal, tæt op ad
kirken af samme navn, højtliggende, med vid udsigt mod syd over en
mose kaldet Lungen og mod sydvest til et skovbælte, der strækker sig
lige fra Fuirendal og ned til Smålandshavet mellem Bisserup og Hol
steinborg.
Fuirendal hed oprindelig Vindingegaard efter en landsby, der for
længst er nedlagt. Ca. 1370 nævnes landsbyen Winninge. Thidericus
Skellæ de Winninge omtales 1387. I 15. århundrede var gården sæde
for en linie af slægten Dyre, der undertiden førte navnet Sosadel.
Den mulighed foreligger, at der er forbindelse mellem Skellæ og Dyre,
idet Dyrerne i Nørrejylland kaldte sig Skeel. 1413 nævnes Niels Jen
sen Dyre eller Sosadel til Vindinge ; om hans søn Erik Jensen Sosadel
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vides bl. a., at han 1475 førte retssag om Gerdrup med Jørgen Rud.
Hans søn Christoffer Eriksen, som var gift med Ide Henriksdatter
Dresselberg, ejede i hvert fald gården 1493 - 1509, og med hans søn
Erik Christoffersen uddøde denne linie 1554. løvrigt skrev 1477 og
1489 væbneren Peder Jensen Halvegge og 1504 væbneren Jørgen
Aagesen Paris sig til Vindinge, hvorfor den antagelse er nærliggende,
at de har været besvogrede med Dyrerne. Erik Christoffersen Dyre
eller Sosadel var som nævnt sidste ejer af sin slægt. Under Grevens
Fejde, der gik hårdt ud over adskillige adelsmænd, blev han taget til
fange af grev Christoffer og var blandt dem, der som gidsler førtes
til Mecklenburg. Sammen med sin morbroder, Niels Andersen Dresselberg, traf han 1536 bestemmelse om, at Vindinge efter hans død
skulle overgå til slægten Dresselberg. Erik Christoffersen var gift to
gange; først med Margrethe Tagesdatter Hollunger, med hvem han
havde sønnen Christoffer, der døde ung og begravedes i Vindinge
kirke; dernæst med Sidsel Mouridsdatter Skave. Hendes fader var
broder til Herluf Trolles moder Kirsten, og et mageskifte af 1553
mellem Erik Christoffersen og Herluf Trolle kunne tyde på, at der
har været en vis forbindelse mellem dem. Et overfald i Helsingborg
på Anton Bryske, som Erik Christoffersen lå i retsstrid med, tyder
på, at han var en voldsom natur; han kom i fængsel for det, men
løslodes dog snart, da seks riddere gik i borgen for ham. 1554 døde
han og begravedes i Vindinge kirke, hvor hans gravsten findes i kors
fløjen mod nord.
I henhold til overenskomsten af 1536 arvede Niels Andersen Dresselberg Vindinge i 1592, da Erik Christoffersens anden hustru døde.
Han døde to år efter, og sønnen Peder Nielsen Dresselberg overlevede
ham kun ét år, hvorefter dennes broder Vilhelm Dresselberg overtog
gården. Han var tillige ejer af Kastrup, Vognserup og Hjulerød. I sine
yngre år tjente han i kancelliet; det var derfor ganske naturligt, at han
senere opnåede betydelige embedsstillinger som lensmand i Ringsted
og fra 1605 - 15 som Sjællands landsdommer; 1615 fratrådte han sine
embeder vist nok i anledning af, at han havde dræbt en tjener. Han
var gift med Karen Ejlersdatter Grubbe.
Der hersker nogen uklarhed med hensyn til Vindingegaards byg
ningshistorie. Anlægget er så ejendommeligt, at det egentlig frister til
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FUIRENDAL

Fuirendal o. 1850. Efter Richardt og Becker.

den formodning, at hovedbygningen er blevet til i flere tempi. Med
sikkerhed kan siges, at den nordlige hovedfløj opførtes i røde munke
sten i to stokværk over hvælvede kældre og på kampestenssokkel i
1609 - 10. På vestgavlen står årstallet 1609, og på sydsiden af fløjen lå
endnu sent i 18. århundrede et ottekantet trappetårn med portal og
indskrift, der meldte, at bygningen var opført 1609- 10 af Vilhelm
Dresselberg og hustru. Mod vest byggedes enten på samme tid eller
måske endog betydeligt senere en portfløj i ét stokværk med kælder
og med to krydshvælvinger i porten og mod syd en fløj, der stødte op
til kirkegården, og som i 1880’erne nedreves og erstattedes med en
mur, der skiller borggården fra kirkegården. På den fjerde side mod
øst stod i 18. århundrede en mur med en anselig port, der var blevet
istandsat 1678 af Diderik Fuiren, og som følgelig udmærket godt kan
være en del ældre. Ikke alene anlæggets ejendommelighed, men også
den omstændighed, at senere ejere af Vindingegaard var mere vel
havende end dens ejere i begyndelsen af 1600-årene, tyder i retning
af, at hele anlægget om borggården ikke er blevet til på én gang.
Vilhelm Dresselberg døde 1620. I Fyrendal kirke findes en ligsten
8 DSH 5
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og et epitafium over ham. Hans hustru døde ti år senere, og deres
datter Mette overtog gården. Hun var gift med Frederik Parsberg, der
to år efter solgte Vindingegaard til Christian IV, som overdrog den
til sin søn med Karen Andersdatter, Hans Ulrik Gyldenløve. Han var
da kun 17 år. Han døde allerede 1645, kun 30 år gammel. På Vin
dingegaard har han næppe nogensinde boet, men han skænkede kirken
to udskårne figurer af Moses og Kristus, et tralværk samt Christian
IV’s bibel med sølvbeslag. Gården kom nu i Gunde Rosenkrantz s
besiddelse. Fra denne lejlighed stammer den ældste angivelse af går
dens areal. Gyldenløve havde optaget et lån på ca. 19.000 rdl. fra
Frederiksborg skole i Vindinge. Dette lån overtog nu Gunde Rosen
krantz, som gav pant i Vindingegaard og Skaføgaard. Vindingegaard
fik han udlagt af Regitze Grubbe for 21.514 rdl. Hovedgårdens takst
var da 72 tdr. htk., patronatet over kirken 21 tdr. htk. og godset 240^
tdr. htk., ialt 333^ tdr.htk., sat til en pris af 60 rdl. pr. td. htk. Et par
år efter udgik Skaføgaard af pantet, og prioriteten i Vindinge overgik
fra Frederiksborg skole til kongen.
Gunde Rosenkrantz (1604 - 75) var søn af den lærde Holger Rosen
krantz til Rosenholm og Sophie Brahe. I sin ungdom havde han været
på forskellige udenlandsrejser og dernæst været sekretær i Danske
Kancelli. I en årrække var han lensmand, først i Skåne, dernæst i
Jylland (Kalø), og fra 1653 var han medlem af rigsrådet. Han ud
sendte talrige religiøst-opbyggelige og patriotisk-politiske skrifter, som
vidner om stor belæsthed, men samtidig om mangel på klarhed i tanke
og udtryk. Fra 1659 og 1660 stammer fra hans hånd to betænkninger
om indre danske forhold. De vidner om et aristokratisk stats- og sam
fundssyn, men viser dog, at han var villig til at gå med til nogen
styrkelse af kongens magt på adelens bekostning. På det berømte
stændermøde i 1660 var han en af rigsrådets tre deputerede, men synes
ikke at have gjort sig særlig gældende. Som godsejer var hans ideal
stordrift. Da han i 1647 opholdt sig på Vindingegaard, lagde han fem
gårde i Næsby til den. I sin stræben efter at samle gods tog han det
ikke så nøje med midlerne. Over for bønderne synes han at have
været en hård herre. Nedadgående konjunkturer bidrog til at bringe
ham i økonomiske vanskeligheder, men hovedårsagen hertil var dog
utvivlsomt, at han var en spekulant og uden virkelig økonomisk sans.
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Fra 1657 kneb det for ham at betale renter af sine lån og han måtte
bortforpagte Vindinge, og 1660 skødede han den til sin broder Jør
gen Rosenkrantz. Jordebogen fra 1660 opgiver Vindingegaard til 107
tdr. htk. og godset til ca. 212 tdr. htk. Dertil kom en del, som lå øde
hen. Fra 1662 findes kongelig konfirmation på en obligation på
10.763 rdl. fra Jørgen Rosenkrantz i anledning af købet af godset.
I skødet er nævnt Vindinge og Kvislemark kirker, bøndergods og skov
til 700 svins olden. Jørgen Rosenkrantz (1607-75) havde fået en
glimrende uddannelse og var en lærd og dybt religiøs mand. Han
blev hofmester på Sorø Akademi og forstander på Herlufsholm. I de
vanskelige tider under og lige efter svenskekrigene reddede han Her
lufsholm fra ruin, hvorimod han forgæves søgte at afværge Sorø
Akademis nedlæggelse i 1665. Efter ærkebiskop Hans Svanes død
1668 søgte han uden held at blive dennes efterfølger. 1663 solgte
Jørgen Rosenkrantz Vindingegaard til Margrethe Fuiren, født Fri
sche, enke efter lægen Jørgen Fuiren. Det er et af de første eksempler
på, at borgerlige kapitalister nu efter 1660 kunne erhverve det jorde
gods, der hidtil havde været forbeholdt adelen alene. Disse borgerlige
godsejere havde ofte mere sans for penges værd end den gamle adel
8*
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og var i deres godspolitik mere tilbøjelige til at anlægge rent forret
ningsmæssige synspunkter uden synderlig hensyntagen til, om deres
optræden var human eller ej. For bønderne var det i reglen et dårligt
bytte at få et borgerligt herskab i stedet for et adeligt; det var deres
strengeste tid, der kom. Slægten Fuiren var en handels- og embeds
slægt, der var indvandret ca. 1560 fra Mecklenburg; i Danmark blev
den især bekendt ved sine store dotationer. Margrethe Fuiren havde
som godsejer og i sine bestræbelser på at skaffe sig fyldestgørelse for
de mange lån, hun havde ydet mod pant, en foretagsom hjælper i sin
svigersøn, ærkebiskop Hans Svane. Efter hendes død overgik Vindingegaard til hendes svoger, Thomas Fuiren, der døde 1673. Han
havde næppe forstand på godspolitik, men fik et kendt navn som
samler og legatstifter. Brodersønnen, senere højesteretsassessor Dide
rik Fuiren overtog hans gods. Som ung var han blevet opdraget i
biskop Svanes hus. Han ejede også Støvringgaard og Søndervang i
Jylland. Hos Christian V stod han i høj gunst, og den 13. marts 1677
blev Vindingegaard gjort til baroni under navnet Fuirendal, og han
selv blev friherre. Samme år blev han gift med Margrete Eilers, datter
af professor Jørgen Eilersen. Det hed sig om hende, at hun i 1672
havde haft opfordring til at blive »en stor Persons« mætresse, men
skønt hendes slægt, ja endog hendes fader, havde ment, at hun burde
indvillige heri, modstod hun det, idet hun »inklinerede til et ærligt
og dydigt Navn«. Ved sit bryllup optoges hun i friherrestanden under
navnet baronesse Eilers og boede efter mandens død 1686 på Fuiren
dal hos sønnen, Diderik Fuiren, der døde 1700 ganske ung, hvorefter
baroniet hjemfaldt til kongen. Fyrendal kirke har endnu en række
gaver, som minder om slægten Fuiren.
Kort efter overdrog kongen baroniet til sin overkammerjunker,
Ulrik Adolph Holstein, en mand af ældgammel mecklenburgsk adels
slægt og selv stamfader til greverne Holstein til Holsteinborg. I ma
triklen af 1688 findes detaillerede oplysninger om Fuirendals areal.
Hovedgården: 80 tdr. 5 skpr. ager og engs htk., skovskyld 5 tdr. 5
skpr. jord under plov: 225 tdr. Id., 3 marker med to års brug og et
års hvile, 147 læs hø og 88 høveders græsning. Det tilliggende gods
bestod af ialt 75 gårde og 25 huse. 1707 overdrog Anders Trolle sin
gård Trolholm til Ulrik Adolph Holstein, og omtrent samtidig fik han
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af Anders Trolles broder Herluf tilskødet hovedgården Snedinge. De
tre gårde ophøjedes efter ansøgning 1. januar 1708 til et grevskab
under navnet Holsteinborg, og Ulrik Adolph Holstein optoges i greve
standen. Da baroniet Fuirendal lagdes ind under grevskabet Holstein
borg omfattede det: hovedgården ca. 108 tdr. htk. i ager og eng, godt
5 tdr. htk. skov. Bøndergodset ca. 614^ tdr. htk., ca. 5 tdr. skov,
1 y2 tdr. mølleskyld, dertil kirketiende af Fyrendal, Kvislemark, Hår
slev og Marvede, ialt ca. 83 tdr. htk. Det var slægten Fuiren, der så
ledes havde udvidet arealet ganske betydeligt.
Fra 1708 hørte Fuirendal i over 200 år under grevskabet Holstein
borg. U. A. Holstein, den senere storkansler, døde 1737 og fulgtes af
sin søn, grev Frederik Conrad Holstein, død 1749. Dennes søn grev
Heinrich Holstein døde 1796 og fulgtes af sønnen grev Frederik Adolph
Holstein, som tiltrådte bestyrelsen af grevskabet 1808.1 den vanskelige
og hårde tid efter 1814 var han en af landets omsorgsfuldeste og
humaneste godsejere. Grebet af oplysningstidens ideer, men samtidig
personlig forankret i den kristne tro, søgte han med stor nidkærhed
at praktisere næstekærligheden. Hvad Fuirendal angår, er der særlig
grund til at omtale det »Fuirendalske Institut«. 1811 omdannede Hol-
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stein Fuirendal til et såkaldt hospital, hvortil der knyttedes fabriks
virksomhed. Meningen var at indrette et hjem, hvor gamle forsørgedes
og børn blev opdraget under sådanne former, at fattigvæsenets ydmy
gelse fjernedes, og at der samtidig blev udført et nyttigt arbejde. Hol
steins hjælper var Peter Villaume, søn af en franskfødt, reformert
strømpevæver, selv født i Berlin og uddannet til præst. Villaume for
lod — tvunget dertil — Tyskland og kom i forbindelse med grev
Ludvig Reventlow og blev skolemand. Ved Holsteins ægteskab med
Julie Vilhelmine Reventlow kom han til Holsteinborg og blev den, der
i hovedsagen skabte institutionen på Fuirendal. I et brev fra juni 1812
skrev grevinde Sibylle Reventlow: »Paa Fuirendal gaar alt efter Ønske,
alle de gamle og Børnene er tilfredse og arbejder; de smaa Drenge
væver paa Rokke med store Hjul de skønneste Bomulds- og Linnedstraad, der er Orden og Properhed. Vejret begunstigede alt, Ungdom
men strejfer nu til Morgen rundt i Skovene, paa Søen, den smukke 0
foran Vinduerne. I Eftermiddag er der Møde for at uddele Prisen til
den af de 11 Skolelærere, der bedst har besvaret det af Fritz [grev
F. A. Holstein] stillede Spørgsmaal: Hvorledes kan en Skoleholder
virke paa bedste Maade for sine Sognefolk i og udenfor Skolen? De
to bedste Besvarelser faar henholdsvis 30 og 20 Rdlr.«. Villaume døde
på Fuirendal 1825 ; efter en lovende begyndelse var foretagendet ble
vet en skuffelse, især på grund af landets fortvivlede økonomiske for
hold i disse år. 1833 ændrede Holstein stiftelsen og indviede på sin
sølvbryllupsdag det »Fuirendalske Institut« til opdragelse af fattige og
forsømte børn. Da Fuirendal efter stifterens død 1836 skulle være
enkesæde, blev stiftelsen snart flyttet til gården Hjortholm i Førslev
sogn, som man fik midler til at købe 1839 ved en gave på 4000 rdl.
fra Holsteins enke og støtte af sønnen. Her toges stiftelsen i brug 1840
under navnet Holsteinsminde. Den er senere blevet udvidet og har
fået en ny hovedbygning. Fra 1909 blev den en selvejende institution,
men understøttet af staten. Det var først og fremmest fattigvæsen og
skolesager, der interesserede F. A. Holstein — bl. a. lod han opføre
12 grundmurede skoler — men også landbruget tog han sig af. Ho
veriet blev afløst, bøndergårdene oparbejdet, bl. a. ved indførelse
af regelmæssigt sædskifte, skovplantning og havedyrkning. Han gjorde
også meget for at fremme husfliden.
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Ved Holsteins død tilfaldt grevskabet sønnen, grev Ludvig Henrik
Carl Herman Holstein, kendt som politiker, konsejlspræsident 187074, død 1892. Efter grevinde Julie Vilhelmine Holsteins død 1868 blev
Fuirendal forpagtergård. Dette vedblev den også at være under grev
Frederik Conrad Christian Christopher Holstein, grevskabets inde
haver fra 1892, kendt landet over for sit arbejde for Indre Mission,
død 1924. Efter loven om len og stamhuses overgang til fri ejendom
1919 blev Fuirendals jordtilliggende stærkt reduceret, idet der 1921 - 22
afgaves ca. 475 tdr. Id. til udstykning. 1922 overdrog lensgreven Fui
rendal til sin søn, hofjægermester, grev Erik Frederik Adolf Joachim
Holstein, som senere tillige overtog Holsteinborg og Snedinge. I 1960
solgte han Fuirendal til sin søn, den nuværende ejer, hofjægermester,
greve Ib Holstein. 1922 foretoges ved arkitekt Graves, Slagelse, en del
ændringer af hovedbygningens indre, hvorved skillerum flyttedes eller
fjernedes, stuerne blev større og færre i antal, bjælkelofter og kalk
malerier blev trukket frem og lejligheden i det hele moderniseret.
Arkitekterne Halleløv og Brüel, Haslev, forestod i årene 1922-24 en
række ombygninger af avlsgården. En ældre stor lade nedreves, og i
stedet byggedes en hejselade, og der opførtes en svinestald; en kre119
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aturstald indrettedes til so- og boksestald, og en del af hestestalden
nedreves. Fra avlsbygningerne fjernedes strå- og spåntage og erstatte
des med røde falstegl, og møddingen flyttedes ud af gårdspladsen.
I haven har ejeren foretaget en del ændringer, hvorved bl.a. større
træer er blevet fritstillede, og der er anlagt en rosenhave. Hovedgår
dens areal er nu ca. 209 tdr. Id. ager og 12 tdr. Id. have, plantage m. v.
Fuirendal, den gamle Vindingegaard, har haft en omskiftelig skæbne.
Adskillige af dens ejere, ikke mindst af den slægt, der endnu besidder
den, har med ære indskrevet deres navne i dens og landets historie.
P. KIERKEGAARD

EJERE

1387 Didrik Skeel
1413 Niels Jensen Dyre
1592 Niels Andersen Dresselberg

BYGNINGER

Vindingegaard kaldet

1609 Nordlige hovedfløj i 2 stokværk
med trappetårn opført. Derefter
portfløj og sydfløj

1632 Hans Ulrik Gyldenløve
1645 Gunde Rosenkrantz
1663 Margrethe Fuiren
1677 Nu kaldt Fuirendal

1700 U. A. Holstein
1708 Under Holsteinborg

1880 Sydfløj nedrevet
1922 Indvendig istandsættelse ved
arkitekt Graves
1922-24 Avlsbygningerne forbedret
ved arkitekterne Halleløv og
Brüel
1960 I. Holstein

Saltø set fra syd (fot. Niels Elswing).

Saltø
Karrebæk sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt

Saltø ligger en lille halv snes kilometer vest for Næstved kort før det
sted, hvor Harrested Ä munder ud i Saltø Å, omtrent 3 km før denne
løber ud i Karrebæk Fjord. Gården med dens nærmeste omgivelser
gør et idyllisk og hyggeligt indtryk; den ligger ikke ved nogen lande
vej, men ca. 2 km nord for vejen fra Næstved til Skelskør.
Saltøs oprindelse fortaber sig i det uvisse. I kong Valdemars jordebog fra 1230’erne nævnes, at Karrebæk med tilliggende var krongods.
Dette blev 1293 pantsat af Erik Men ved til drost Peder Nielsen Hoseøl,
og den antagelse er da nærliggende, at gården Solt er opstået omtrent
på den tid på grundlag af krongodset. Gården kom senere under
Roskilde bispestol, og hovedkilden til vor viden om det gamle Solt er
en registratur fra 16. århundrede over de på Roskildegaard opbevarede
brevskaber. Heri findes uddrag af godt en snes dokumenter fra 14.-16.
århundrede angående gården. Dens første kendte ejer var hr. Jacob
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Fleb. Dennes børn solgte ifølge et kongebrev af 1351 deres gods til
hr. Nicolaus af Jura. Det omfattede da Solt med mølle, et bol jord i
Solt by med ejendom i Flinterup og Menstrup samt et bol jord i Jenstrup. Hr. Folmer Folmersen (Lunge) af Stadager på Falster tilskødede
samme år Nicolaus af Jura alle sine rettigheder i Solt. 1353 solgtes
gården af dennes søn til en slægtning, Herman af Jura, af hvem grev
Ernst af Gleichen købte den 1377. Om slægten Jura vides, at dens
våben var fem gange tværdelt af guld og rødt med tre guldkugler i
hvert af de røde felter, og at Nicolaus og Herman en tid lang sad som
høvedsmænd på henholdsvis Nyborg og Næsbyhoved. Grev Ernst af
Gleichens slægt stammede fra Thüringen på fædrene side, men på
mødrene side fra Valdemar den Store, af hvilken grund den følte sig
knyttet til Danmark. Efter købet af Solt lovede grev Ernst dronning
Margrethe forkøbsret til den, såfremt han ønskede at afhænde den,
og i 1386 erhvervede hun den. En kort tid var den overladt til ridder
Fikke Moltke på Kyse, men i 1393 skænkede dronningen den til
Roskilde bispestol, som besad den til reformationen, da den blev et
kongeligt len. Roskildebispen udstedte 1396 et genbrev på gaven, som
højtideligt stadfæstedes af kong Erik det følgende år. På dette tids
punkt var Solts tilliggende: gods i landsbyen Solt, Enø, Karrebæk,
Gumperup, Ågerup, fem gårde i Menstrup, en i Lunde, en i Jenstrup
og Tostrup. I forbindelse med gaven betingede dronningen sig, at der
skulle bygges et alter i domkirkens kor og daglig holdes messe for
hendes, forældrenes og hendes venners frelse. Endnu i 18. århundrede
fandtes en senere sporløst forsvunden alabast- eller marmorfigur af
en kvinde »i fuld Corpore«, indsat på Saltø »udi Muren paa den
søndre Gavl«, hvorom traditionen hævdede, at den skulle forestille
dronning Margrethe. Figuren omtales i en indberetning fra 1759, der
dog ikke indlader sig på at angive, hvad den forestiller. Højst sand
synligt har det været et madonnabillede fra Roskildebispernes tid.
Solt var i middelalderen befæstet. Den kaldes »fortalitium nostrum
Sooltæ« i et dokument af 1387. Vi har kun få sikre holdepunkter for
at danne os et begreb om dens daværende udseende. Under navnet
fruerstuehuset omtales i en synsforretning fra 1666 hovedbygningens
nuværende nordfløj, og i forbindelse hermed følger: »Anlangende det
firkantede Taarn, staaende sønden fra bemeldte Fruerstuehus, da er
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Saltø set fra øst (fot. Niels Elswing).

det en urgammel, grundmuret Bygning, 4 Loft høj, som vel havde
fornøden med 8 Underslag og 16 Ankre at bestyrkes, formedelst
Muren paa den venstre Side svarlig er revnet opad fra Jorden, og er
ellers en af Pillerne noget forfalden, som vel burde at hjælpes og
Taamet en Del Steder at dønnikes«. Dette tårn har utvivlsomt været
middelalderborgens centrale parti; intet er nu bevaret af det. Til tår
net har sluttet sig forskellige samtidige eller lidt yngre bygninger.
Nord for tårnet lå fruerstuehuset, en del af det nuværende Saltøs
nordfløj, hvis østparti er en senmiddelalderlig, grundmuret bygning,
opført i røde munkesten med to stokværk og en kælder, dækket af
otte fag gotiske krydshvælvinger. I østgavlens pudslag kan ses mærker
af to spidsbuede vinduer eller vinduesblændinger. I synsforretningen
fra 1666 omtales også en brandmur mellem bryggershuset og fruer
stuehuset og i en synsforretning fra 1637 et lille stenhus mellem bor
gerstuehuset og bryggershuset. Alt det nævnte går formentlig tilbage
til middelalderen, og hele anlægget har været omgivet af gravanlæg,
hvoraf der endnu ses spor i form af ret dybe sænkninger mod syd.
Solt har hørt til de mindre len. Rækken af lensmænd fra den tid,
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godset hørte under Roskilde bispestol, er kun delvis kendt. I 1456
nævnes Karl Markmand, som ejede Harrested, 1468 Peder Jensen
Halvegge til Vindingegaard og 1486- 1501 Joachim Daa, som var
halvbroder til den daværende Roskildebisp Niels Skave. Der blev 1501
taget tingsvidne om den skade, han havde forvoldt i sin forleningstid,
hvilket tyder på, at han ikke har været nogen heldig lensmand. 1502
nævnes Godske Mogensen (Bielke), 1523 Tyge Brahe, fra 1523 - 39
Mikkel Brockenhuus, som allerede havde haft den en periode før i
årene fra 1514. Også han opnåede sikkert sin stilling i kraft af, at han
var i slægt med Roskildebispen, Lave Urne, og han blev tillige den
første kongelige lensmand. Den næste kongelige lensmand var Borkard
van Boineburg, en indvandret tysk adelsmand, død 1551. Over ham
og hans hustru er bevaret en ligsten i Karrebæk kirkes våbenhus.
1566 - 81, dog med afbrydelser, var Gregers Ulfstand lensmand på
Saltø. Derefter fulgte Peder Reedtz, en brandenburgsk adelsmand, som
havde en meget høj stjerne hos Frederik II, hvilket bl. a. viste sig ved,
at kongen afholdt hans bryllup med Karen Rostrup i 1582, og mod
hvad der ellers var skik og brug, gav dem forleningen på begges livs
tid. Peder Reedtz døde 1607, men i henhold til ovennævnte bestem
melse beholdt enken lenet til sin død 1636. Ifølge forleningsbrevet af
1582 skulle Peder Reedtz årligt svare 200 daler i afgift, men fritoges
for denne byrde i de første 10 år mod til gengæld at lade slottet
istandsætte.
Som tidligere berørt stammer nordfløjens østlige del fra senmiddel
alderen, fra gotisk tid. Hovedbygningen består nu af to fløje — i nord
og øst — som støder sammen i en ret vinkel. Heraf stammer den
vestlige del af nordfløjen og hele østfløjen sandsynligvis fra slutningen
af 16. århundrede, og der er følgelig grund til at antage, at disse byg
geforetagender er af Peder Reedtz. Begge fløje har kælder og to stok
værk. Den lige nævnte del af nordfløjen er opført af røde munkesten
i krydsskifte. Det samme synes at være tilfældet med østfløjen — med
sikkerhed vides det ikke, da store dele af murværket dækkes af puds.
I østfløjen, der sikkert er yngst, er der ud fra østmuren bygget to små
firkantede fremspring, formentlig oprindelig »hemmeligheder« (Pri
veter). I en synsforretning fra 1637 omtales også andre bygninger fra
denne tid. De er senere forsvundet. Således var der dengang en vest124
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fløj, der beskrives som »et gammelt Hus, klinet med Ler og behængt
med Tegl, er i alle Maader bygfældigt og mesten ubrugeligt« ; dertil
borgestuehus, køkken- og bryggershus, stald og det tidligere nævnte
stenhus mellem borgestue og bryggers. Fra borggården, der var om
givet af grave, førte en bro over til ladegården, en samling bindings
værkshuse fra forskellig tid, hvortil sluttede sig folestalden.
Laurids Ebbesen Udsen 1636 - 46 var den sidste kongelige lensmand
på Saltø. Efter hans død mageskiftede kongen den til sin søn med
Kirstine Munk, grev Valdemar Christian. Mageskiftedokumentet fra
marts 1646 viser os godsets daværende omfang: 8 gårde i Saltø by,
2 i Jenstrup, 24 i Fodby, 8 i Stenbæksholm, 7 i Skraverup, 15 i Bistrup,
27 i Karrebæk, 8 på Enø, 11 i Torp, 10 i Gumperup, 8 i Menstrup
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samt nogle møller, huse m. m. og et skovareal til godt 4000 svins olden.
Det var et relativt samlet areal og også af betydeligt omfang. Grev
Valdemar Christian var en overordentlig slet økonom, grænseløs ødsel
og forgældet. Det har antagelig været for at hjælpe lidt på hans finan
ser, at kongen gav ham Saltø. Da mageskiftet fandt sted, befandt han
sig på hjemrejse fra en mislykket rejse til Moskva. Målet var at blive
gift med zarens datter. Grev Valdemar Christian solgte snart, måske
allerede samme år — det nøjagtige tidspunkt kendes ikke — godset til
sin svoger, rigshofmester Corfitz Ulfeldt, som med afbrydelser besad
det til sit endelige fald 1661, hvorefter det atter blev kronens. Corfitz
Ulfeldt er Saltøs mest kendte ejer, men han fik ikke megen glæde af
det. Snart kom han i et yderst spændt forhold til den ny konge, Fre
derik III og dronning Sophie Amalie, og efter at han i 1651 af Dina
Vinhofers — ganske vist løgnagtigt — var blevet beskyldt for sam
men med sin hustru at ville forgive kongen, følte han i den grad jor
den brænde under sine fødder, at han flygtede til Holland, hvorpå
hans godser var beslaglagt indtil Roskildefreden i 1658, ved hvilken
lejlighed hans landsforræderiske indsats blev belønnet med, at han fik
sine ejendomme tilbage. En overgang hørte Saltø under hertug Emst
Günther, grundlæggeren af Augustenborg Slot. Da Ulfeldt få år senere
kom i fangenskab på Hammershus, måtte han i et underkastelsesdoku
ment af 1661 for at slippe ud bl. a. give afkald på Saltø. Under selve
krigen havde svenskerne — trods Ulfeldt — huseret på godset. I no
vember 1658 udfærdigede svenskerne et brev om, at det Banérske
regiment, som i en god måneds tid holdt strandvagt ved Karrebæks
minde, skulle underholdes fra Saltø. Kort derefter, 31. december 1658
ankom oberst Fröhling med sit regiment til Saltø, ialt ca. 35 mand
slog sig ned på selve gården. Da obersten nogen tid efter døde, af
løstes han af oberst Planting, som med sin stab var indkvarteret til
29. september 1659. Så fulgte fyrsten af Hessen-Darmstadt med sit
regiment. Med sin stab, 80 - 90 mand, blev han på Saltø indtil efter
freden 7. juli 1660. Det var en dyr indkvartering, og det fremgår yder
ligere af godsregnskaber fra krigsårene, at de svenske og tyske soldater
fjernede adskilligt fra gården.
Kronens besiddelse af Saltø fra 1661 blev kun kortvarig. 1664 op
rettedes et Saltø amt, hvortil henlagdes dele af Øster- og Vester Flak-
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kebjerg herreder og et enkelt sogn (Skelby) i Tybjerg herred. Amt
manden fik sit sæde på Saltø. Til amtmand udnævntes generalløjtnant
Hans Ahlefeldt, kendt fra svenskekrigene. I Ahlefeldts tid byggedes
bl.a. en ny vindebro over graven mellem borggården og ladegården.
Allerede 1668 afhændede kronen Saltø hovedgård og ladegård (godt
92 tdr. htk.) og bøndergods i Karrebæk, Fodby, Vallensved, Marvede
m.m. til Otto Pogwisch mod herregården Tyrrestrup ved Horsens.
Pogwisch var en betroet mand, som sad inde med forskellige høje
embedsposter, men i arv fra faderen havde han taget dårlige økono
miske forhold. Han måtte optage lån, og det kom frem, at han skyldte
kronen betydelige beløb. For at opnå et lån hos en søster til etatsråd
Ehlers, den kendte legatstifter, måtte han give hende indførselsret i
Saltø, og da gehejmeråd Knud Thott 1681 udstedte en panteobligation
til Ehlers på dennes søsters vegne, hvorved hun frafaldt ethvert krav
på Saltø, betød det samtidig, at han blev Saltøs ejer. Knud Thott, som
var en energisk godsejer, ejede i forvejen Gavnø og Knudstrup godser,
og da han ivrigt arbejdede på at forbedre og udvide disse besiddelser
og desuden havde embedsforretninger at varetage, var han så optaget,
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at han 1693 solgte Saltø til Mathias Numsen, senere generalmajor
og gehejmeråd.
Mathias Numsen var gift med en datter af den berømte videnskabs
mand og læge Ole Worm. Han havde som løjtnant deltaget i Den
skånske Krig og var 1685 blevet oberst og chef for 2. sjællandske ryt
terregiment. Få år senere fik han våbenbrev. I hæren lagde han frem
ragende evner for dagen både som soldat og administrator. Da han
nu blev sjællandsk godsejer, solgte han 1695 Brusgaard ved Randers,
som hans hustru havde bragt ham, og købte 1701 Fuglebjerggaard.
På Saltø foretog han 1694 og 1724 istandsættelser af hovedbygningen.
Herom beretter »Danske Atlas« fra 1774, uden at der dog anføres
noget nærmere om, hvor omfattende disse arbejder var. 1715 styrtede
det gamle tårn ned, og noget nyt opførtes ikke. I Karrebæk kirke lod
han opføre eller snarere indrette en udbygning i syd, hvori bl. a. op
hængtes et monument med hans og hans hustrus våben, årstallet og
to vers. Til Karrebæk kirke skænkede han også en lysekrone med ind
skrift om, at den skulle ophænges i koret til Guds hus’ zirat den 18.
marts 1722, »som var hands Fødselsdag anno 1646«. Skønt Numsen
synes at have følt sig ret nøje knyttet til Saltø, solgte han den dog
1725, seks år før sin død. Køberen var Carl Adolf v. Piessen, hvis
slægt fremdeles besidder gården.
Ejendommen havde da en hovedgårdstakst med skov- og mølleskyld
på 111 tdr. htk., dertil kirketiende af Karrebæk sogn 365/s tdr. htk.
og bøndergods med skov 337 tdr. htk.
Piessen var overkammerherre hos Frederik IV’s broder, prins Carl,
og nøje knyttet til prinsen og hans søster Sophie Hedevig. Da søsken
deparret 1721 tog ophold på Vemmetofte, var Piessen midtpunktet i
det lille hof, der blev ført her. Han var med til at udarbejde fundatsen
for Vemmetofte kloster og fik som kurator betydelig indflydelse på
stiftelsen i nogle år. Da Christian VI var kommet på tronen, blev han
medlem af konseillet og havde i de første år stærkere indflydelse på
kongen end nogen anden, indtil det kom til et brud i 1733 af politiske
og personlige årsager. Piessen var en af tidens største godsejere. For
uden Saltø ejede han Førslev, Harrested, Gunderslevholm, Kastrup,
Fuglebjerggaard og Fodbygaard på Sjælland og i Nordjylland Dron
ninglund. Mens han på forskellige af sine andre gårde lod foretage
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større byggearbejder, var det ikke tilfældet på Saltø. Dog synes han i
slutningen af 1720’erne at have opført en bindingsværksfløj mod øst
i borggården, lidt skævt for den grundmurede østfløj. Ved denne bin
dingsværksfløjs nordlige gavl endte broen fra ladegården til borggår
den, og her har antagelig den port, som omtales i »Danske Atlas« fra
1774, været. Hele fløjen brændte ca. 1810. På en beliggenhedsplan fra
1784 ses en sydfløj og et hus mod vest ved borggården ; man ved ikke,
om de også er opført af Piessen eller er ældre. Nu lukkes borggården
mod syd og vest af to lave bindingsværksfløje fra tiden omkring 1800.
På sine godser sørgede Piessen ivrigt for at fremme oplysningen blandt
bønderne. Han oprettede skoler på dem alle — i alt 16 — og vågede
ved personligt tilsyn over, at der blev givet en forsvarlig undervisning.
Han var helt igennem en human godsejer og meget godgørende. Pies
sen døde 1758. Året før sin død havde han oprettet et testamente,
ifølge hvilket hans godser under navn af »de Plessiske Fideikommis9 DSH 5
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godser« skulle deles i to hovedlodder, hvoraf den ene skulle tilfalde
brodersønnen, generalmajor Frederik Christian von Piessen, den anden
deles mellem de tre sønner efter en anden brodersøn, overceremoni
mester Mogens Scheel von Piessen, der var død 1749. Efter testamentet
skulle generalmajoren vælge først, men da han ingen børn havde,
overdrog han 1763 de tre brodersønner de ham tilfaldne godser. Sal tø
tilfaldt — sammen med Harrested — fra 1771 Chr. Ludv. Scheel von
Piessen, der i forvejen havde Fussingø, Lindholm og Selsø. 1801 arvede
sønnen major Mogens Scheel von Piessen, død 1819, disse godser, og
efter ham hans fætter Mogens Joachim greve Scheel-Plessen, død 1853.
1853 - 1892 besad dennes søn overpræsident Carl Theodor August
greve Scheel-Plessen godserne på nær Fussingø. Han opholdt sig for
holdsvis sjældent på sine danske ejendomme og boede i reglen på sine
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holstenske godser. Ved hans død arvede hans tredieældste søn, baron
Wulf Christian August von Piessen fideikommisgodset Saltø. Under
1. Verdenskrig var baronen, som var søofficer i den tyske marine, en
tid marineattaché ved det tyske gesandtskab i København. Han kom
jævnligt på Saltø, hvor forskellige byggearbejder fandt sted under
ledelse af arkitekt Andreas Clemmensen. 1899- 1900 tilføjedes på
hovedbygningen et firkantet trappetårn på østfløjen ind mod gården,
og i østfløjens sydgavl erstattedes den afvalmede gavl med fuld mur
helt op til tagryggen, og der opførtes her en indgang til stueetagen,
hvor der i gavlen indrettedes en hal med svært bjælkeloft. Den ud
styredes smukt af maleren Thorvald Niss, som også malede nogle
billeder, anbragt i forskellige rum. Udvendig, over indgangsdøren,
anbragtes det Plessenske våben. Alle avlsbygningerne nyopførtes øst
9*
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for hovedbygningen efter en brand i 1896. En hejselade er senere
brændt og derefter nyopført andetsteds (ved arkitekt Brüel). Efter
baronens død 1924 tilfaldt godset ved arv hans broder, baron Gustav
Friedrich Hugo von Piessen, som imidlertid døde i december samme
år, hvorefter brodersønnen, baron Magnus Carl August Wilhelm Otto
von Piessen, arvede godset. Efter dennes død arvede i 1948 den nuvæ
rende ejer, greve Carl-Alexander Magnus Hans Erik Piessen Sal tø.
Ved lensafløsningen er afgivet op mod 100 tdr. Id. fra hovedgård og
bøndergårde, og i 1926 solgtes en bondegård på omtrent 50 tdr. land.
Til godset hører nu 610 tdr. Id. ager, 649 tdr. Id. skov, 13 tdr. Id. søer,
vandløb m.v.
P. KIERKEGAARD
EJERE

ca. 1330 Jacob Fleb
1351 Nicolaus af Jura
1377 Ernst af Gleichen
1386 Dronning Margrethe
1393 Roskilde bispestol
1536 Kronen

BYGNINGER
En befæstet borg, kaldt Solt

ca. 1590 Nuværende hovedbygning
opført, delvis på grundlag af
den gamle borg

1646 Valdemar Christian
1646? Corfitz Ulfeldt
1661 Kronen
1668 Otto Pogwisch
1681 Knud Thott
1693 M. Numsen

1694-1724 Istandsættelser
1715 Tårnet nedrevet
1725 C. A. v. Piessen
1800 To lave bindingsværksfløje
1899-1900 Trappetårnet opført og
istandsat ved A. Clemmensen

Fodbygaard set fra syd (fot. Niels Elswing).

Fodbygaard
Fodby sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt
At man allerede omkring 1370 har temmelig specificerede opgivelser
om Fodbygaard med dens gods i flere landsbyer, et typisk middel
alderligt herresæde, skyldes, at den som en af Roskilde bispestols be
siddelser er registreret i den uvurderlige kilde til viden om vor mid
delalders godsadministration: Roskildebispens jordebog.
Det biskoppelige Fodby len var et temmelig stort gods. Under det
og hovedgården Fodby hørte først og fremmest hele Fodby by med
dens 20 gårde og 3 gårdsæder, og dernæst samtlige gårde i Bidstrup
og Skraverup byer, henholdsvis 14 og 5, og 2 gårde i Ydernæs, altså
næsten det hele Fodby sogn, hvortil kom 3 gårde og møllen i Holløse,
Gunderslev sogn, samt Guderup by med dens 3 gårde i nuværende
Herlufsholm sogn, og endelig Ebbe mølle med Ebbegaard, gods, der
efter landmålingsmatriklen af 1688 takseredes til omkring halvfjerdehundrede tdr. htk. Oluf Lunge var bispens foged, på Fodbygaard såvel
som i Bjernede, allerede 1272, og når hans sønnesøn Jep Olsen Lunge
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var bispestolens lensmand i Fodby omtrent et århundrede senere, på
jordebogens tid, kunne det tyde på, at det len som andre var arve
ligt. Måske har endda endnu senere medlemmer af samme slægt sid
det inde med Fodby, som de havde Bjernede. Man ved det ikke, så
lidt som man overhovedet ved, om nogen af dem har holdt hus på
Fodbygaard. Gårdens gamle voldsted, nogle kilometer nordvest for
dens nuværende plads, omtrent et par hundrede alen i kvadrat, tyde
ligvis engang omgivet af grave, tyder på, at gården har været et
standsmæssigt herresæde efter middelalderens forhold, og ved nyere
udgravninger, foretaget af den tidligere ejer, grev Ahlefeldt, og mu
seumsinspektør Olaf Olsen er der fundet spor af lettere bygningsværker
helt tilbage til 1100-tallet, og af et senere gotisk stenhus.
Oluf Lunge var sin slægts »stamfader«, det vil dog i virkeligheden
sige den første mand af slægten, man nu ved om, og fra hvem alle
kendte medlemmer stammer. Det vides ikke, om han selv har ejet
nogen herregård. Måske har han tjent sig op som bispens foged og
som sådan fået ret til at føre herreskjold. Det er næppe noget helt
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tilfældigt, at flere adelsslægters første kendte medlemmer nævnes i
bispers eller andre høje prælaters tjeneste.
Er man ret vel underrettet om Fodbygaard ved år 1370, så gælder
noget andet for den følgende tid, ja man ved slet intet om dette gods,
før det som alle andre gejstlige ejendomme ved reformationen blev
konfiskeret og lagt under kronen.
Bønderne i Fodby, Bidstrup og Skraverup blev lagt under Saltø
len, og selve Fodbygaard bortforlenedes særskilt. Således i året 1546
til kongens ridebud Laurens van der Mølle og hans hustru. Forleningen gjaldt for begges livstid. De skulle naturligvis vedligeholde
gården og hvert år på Københavns Slot til Mortensdag levere — 24
gode kapuner. Hvilket dog næppe betyder, at de har drevet gården
udelukkende som hønseri. Det er vel dette ægtepar, der er begravet
i Fodby kirke, han, hvis navn på ligstenen er halvt ulæseligt, døde
1562, hun Karen Nielsdatter i 1592. Nogle år senere i 1598 fik lens
manden på Saltø Slot ordre til at lægge den fæsteledige Fodbygaard
ind under Saltø Slot og bortfæste den, idet han imidlertid kun skulle
oppebære de »uvisse« indkomster, mens de sikre, landgilden som
hidtil var gået af gården, altså de 24 kapuner, fremdeles skulle ydes
på slottet i København. Næste år blev da også Mikkel Andersen med
denne afgift indskrevet i dette lens jordebog, og forholdet gav siden
anledning til, at man regnede, gården hørte undet Københavns len.
1621 skete der atter en ændring, idet den adelige jomfru Anne Godske
da fik brev på Fodbygaard mod årligt at erlægge 8 rdl. for ægt, ar
bejde, tynge, skat og anden besværing. Trods det at brevet var med
delt hende for hendes levetid, nævnes gården allerede året efter blandt
det gods, som kronen ville overlade Roskilde kapitel i mageskifte, og
da siges Annike Parchmands at besidde den, hvoraf hun svarede 9
rdl. penge i landgilde. Fodbygaard overgik virkelig til kapitlet og
blev derunder til efter svenskekrigene, som var skæbnesvangre nok
for dens daværende beboer. Indskriften på en ligsten i Fodby kirke
røber i al korthed slutningen af et drama, som den gang må være
udspillet på gården. På stenen findes det udhuggede portræt af en
kraftig, skægget mand: den ærlige velagtede og nu salige mand Poul
Christensen, som boede på Fodbygaard og blev om natten den 10. juni
anno 1660 på hans gård af et svensk parti med et ulykkeligt skud
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omkommet og kunne ikke mere tale end sige: Herre Jesus! Annam
min ånd! Trods det freden var sluttet 14 dage tidligere, har besættel
sestropperne åbenbart endnu øvet deres lovløse færd.
I matriklen 1662 anføres en Martinus Hansen som fæster på Fodbygaard, og den hørte da til det kapitelsgods, som sognepræsten i
Roskilde Jens Frandsen Trojel havde i forvaltning. Resten af sognet
lå stadig under Saltø Slot, der imidlertid kort før det tidspunkt var
overgået til kronen fra Corfitz Ulfeldt, som atter i sin tid havde
erhvervet det fra svogeren Valdemar Christian. Ham havde faderen
Christian IV overdraget det i 1646. Saltø blev nu med tilliggende
gods solgt til generalløjtnant Hans Ahlefeldt, og han afhændede det
atter til generalkrigskommissær Otto Pogwisch, som i 1669 ved et
mageskifte med kronen også blev herre til Fodbygaard.
Otto Pogwisch er en af de mere interessante personligheder, der
har ejet Fodbygaard. Han var officer, knyttet til intendanturen og
havde under Københavns belejring varetaget byens forsyninger. Da
han tilmed hørte til de adelige, der ved statsomvæltningen i 1660
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stod hoffet nærmest, var han med sin militære erfaring selvskreven
til at beklæde en stilling i den ny enevældes statsstyre. 1661 blev han
medlem af krigskollegiet og generalkrigskommissær for hele landet.
Sammen med feltherren Schack repræsenterede han det udpræget
militære indslag i statshusholdningen, i opposition til skatkammerets
mere civilistiske indstilling. Han blev assessor i højesteret samme år,
han købte Fodbygaard og var i det hele taget ejer af en lang række
herregårde, både i Jylland og på Sjælland. Måske udnyttede han ved
sine mange godshandler de fordele, som hans embede gav ham, men
i længden hjalp det nok ikke på hans private økonomi. Da revisionen
i 1680 konstaterede, at han skyldte staten 16.000 rdl., måtte han sælge
sin gård og sit indbo for at skaffe dækning, og han skal være død
som gældsarrestant! Hans søn gik da også fra arv og gæld.
Uvist hvornår inden 1694 havde Fodbygaard skiftet ejer og blev nu
igen solgt af oberst Johan Didrik v. Wettberg, amtmand og komman
dant på Bornholm, til Jørgen Arenfeldt til Rugaard, den berygtede
heksejæger. Med hovedgården og dens godt 18 tdr. htk. ny matrikel
fulgte Ebbegaard, 21 gårde i Fodby og 6 i Skraverup, ialt ca. 173^2
td. htk. Arenfeldt har næppe fået lejlighed til at øve sine uhyggelige
idrætter på Fodby gods, han solgte det snart til assessor Hans Drejer
tillige med Sortebrødregaard ved Næstved, men da han tabte to høje
steretssager vedrørende jordskyld til købstaden, gik handelen tilbage
igen, og 1701 afhændede Jørgen Arenfeldt for anden gang det samme
gods til søløjtnant Erik Olsen Lygaard for en købesum på 7790 rdl.
Lygaard, der siden blev guvernør på Guineakysten, solgte 1704 både
Sortebrødregaard og Fodbygaard, begge med tilliggende gods til Fre
derik Schröder. Og skønt godset allerede 1711 atter kom i handelen,
gjorde det ingen ændringer i ejerforholdet! Der var da blevet afholdt
skifte efter Schröders salig »kæreste« Christine Suur, og Fodbygaard
med Fodby og Skraverup byer blev stillet til auktion, på hvilken de
blev købt af Frederik Schröder! Den næste kendte ejer var Næstvedkøbmanden Wilken Hornemann, som 1723 solgte godset med rundt
regnet samme tilliggende, ca. 200 tdr. htk., til Carl Adolf von Piessen.
Med ham fik Fodbygaard sin mest kendte ejer, men den var jo kun
en af hans mange hovedgårde og en af de mindre betydende. Nær ven
med Frederik IV’s søskende, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig,
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indlagde han sig megen fortjeneste ved sin administration af prinses
sens stiftelse, Vemmetofte klostergods, og interesserede sig ligeledes
for driften af sine egne hovedgårde, idet ikke mindst bondestandens
vel lå ham på sinde, og han berømmes for at have oprettet 16 almue
skoler rundt om på sine godser. En af dem ligger stadig i Fodby, i sin
tid opført på Fodbygaards grund, som de andre Plessenske skoler af
bindingsværk med stråtag og i sin tid forsynet med den sædvanlige
bogbestand, en bibel, ny-testamenter med vedføjet salmebog, katekis
mer og ABCD’er. Med sin hældning mod pietismen, han stod herrn
huterne nær, måtte v. Piessen naturligvis først og fremmest være be
tænkt på ungdommens oplæring i kristendomskundskab.
Ved hans testamente af 1757 blev Fodbygaard led i de Plessenske
Fideikommis-Godser. Selv ugift — historien om hans hemmelige ægte
skab med prinsesse Sophie Hedevig skal være en skrøne — og barnløs,
ønskede han, at to brodersønner skulle arve hans godser og disse ved
båndlæggelse bevares for deres efterslægt. Den ene af dem overdrog
sine rettigheder til den andens tre sønner, så disse overtog til sin tid
efter farbroderens død hans hovedgårde, deriblandt Fodbygaard, som
først kom i Christian Frederik v. Piessens besiddelse, men ved en over
enskomst i 1789 overgik til den yngste broder Carl Adolf v. Piessen.
Da havde Fodbygaard ingen bygninger haft, siden de tidligere
»næsten overalt opklinet med ler og alle fire længer tækte med strå«,
var nedbrændt i 1770. Derpå havde bønderne haft hovmarkerne i for
pagtning, først drevet i det gamle trevangsskifte, men da de var blevet
udskilt fra fællesskabet med de tilgrænsende landsbymarker inddelt i
seks sædemarker. Under godset hørte nu kun gårdene i selve Fodby,
endnu ikke udskiftet, selv om mange bønder i den store by havde
langt til deres jorder. Udskiftningen blev gennemført i 1790’erne, og
tre gårdes jorder fordelt til de øvrige 18 på betingelse af, at der sam
tidig blev oprettet 18 husmandssteder, hver på 3 tdr. Id. En lod af
denne størrelse fik også skolen. Men samtidig overgik hovedgårdsmar
kerne, som de var udlagt 1784, nær gårdens gamle byggested, umiddel
bart nord for byen, til bønderne, og Fodbygaards nye tilliggende, 229
tdr. Id., blev udlagt i bymarkens sydøstlige hjørne, hvor en ny gård
senere blev bygget. Da udskiftningen var tilendebragt i året 1798 fik
samtlige bønder i Fodby arvefæsteskøde på deres gårde.
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Dagligstue på Fodbygaard (fot. Niels Eis’wing).

C. A. v. Piessen, der altså var en reformivrig godsejer ligesom sin
navne- og farbroder, fik imidlertid blot fire år senere lov til at sælge
sine sjællandske godser, som han, der næsten altid opholdt sig i Hol
sten, ofte kun havde tab a>f, mod at båndlægge købesummen som
fideikommiskapital. Og 1803 solgte v. Piessen Fodbygaard, såvel som
Fuglebjerggaard og Førslev, til Peter Johansen de Neergaard, der
straks videresolgte til Severin Stegler, som imidlertid transporterede
sine rettigheder til købmand Lars Olsen i Køge. Hovedgårdens hart
korn opgives nu til 25% td., og med gården fulgte Fodby kirke, samt
de 18 arvefæstegårde i Fodby, tilligemed Ebbegaard og Ebbe mølle,
med tilsammen ca. 140 tdr. htk. Endelig var der 5 huse med jord på
den såkaldte Old, i det ene ved Bøssevænget boede skovfogden.
Allerede 1805 solgte Lars Olsen for 47.000 rdl. til forvalter Jakob
Christian Møller, hvis efterfølger 1818 blev forpagter N. Lund. Hans
søn N. R. Lund afhændede i 1855 til baroniet Gavnø, og ved skifte
behandlingen efter baron O. Reedtz-Thott blev den på auktion i 1863
købt af forpagter H. E. Lage, Nordfeld. Købesummen var godt 100.000
rdl., og godset for øvrigt af samme omfang som i 1805. Selve hoved -
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gårdens areal opgives nu til 231 tdr. Id. med 36 tdr. Id. skov. Efter
Lages død i 1879 solgte enken for 275.000 kr. til Holger Reedtz, som
for samme pris afhændede i 1886 til rentier H. L. Th. Bencard. Af
ham købte H. E. Pille i 1911, nu uden fæstegods og skov for 270.000
kr. Arealet var godt 300 tdr. Id. Pille foretog i årenes løb adskillige
forbedringer. Han købte i 1917 ca. 95 tdr. Id., hvoraf de 40 atter blev
solgt, så gårdens areal er nu 365 tdr. Id., med undtagelse af 10 tdr. Id.
have, park og gårdsplads alt sammen ager.
Efter H. Pille var greve Jørgen W. Ahlefeldt-Laurvig ejer af Fodby
gaard fra 1954 og indtil 1963, da direktør Arne Randow købte gården.
Takket være forskellige ildebrande er Fodbygaards bygninger nu af
nyere oprindelse. I 1906 brændte udlængerne, men den skånede hoved
bygning af bindingsværk blev ved genopbygningen omdannet og indgik
siden som led i avlsbygningerne, efter en ny brand i 1959 - 60 erstattet
af de nuværende, forsynet med alle moderne mekaniske installationer
— herunder siloer med tørrerier og renseri til såvel korn som frø. Den
nuværende hovedbygning er opført, efter at en grundmuret hovedfløj
fra 1879 nedbrændte til grunden i februar 1941. Mens den gamle var
i tung herregårdsstil med takkede gavle, prætenderer afløseren ikke at
være andet end et smukt og velindrettet beboelseshus i enkel, moderne
stil med den store have åbnende sig ud mod de vidtstrakte marker.
MOGENS LEBECH

EJERE

1370 Roskilde bispestol
1536 Kronen
1669 Otto Pogwisch
ca. 1690-1723 Forskellige ejere
1723 C. A. v. Piessen

BYGNINGER
Middelalderligt voldsted

Fire bindingsværkslænger
1770 Nedbrændt

1803 - 86 Forskellige ejere

1879 Grundmuret hovedbygning
1886 H.L.Th. Bencard
1906 Udlængerne brændt og
genopført

1911 H.E. Pille

1941 Hovedbygning nyopført efter
brand ved F. Galatius

1954 J.W. Ahlefeldt-Laurvig
1963 A. Randow

1960 Avlsbygningerne genopført efter
brand
1963 Hovedbygning moderniseret

Gavnø set fra syd (fot. Ulf Nellemose).

Gavnø
Vejlø sogn, Hammer herred, Præstø amt
Gaunøe, eller som det egentlig burde skrives Gabnøe, er det stolteste
søslot, landet ejer, skriver en lærd rejsende for over hundrede år siden,
og da var Næstved ikke i samme grad som nu kommet i forbindelse
med havet og større skibe.
Lad nu være, at distinktionen søslot, ikke søslot, kan være lidt
svær at opretholde, — hvilke danske herregårde kan vel med nogen
ret kaldes søslot? — det stolte står dog stadigt uanfægtet. I sin til
bageholdne storhed, sin beskedne kraft, sin rolige fornemhed virker
Gavnø altid stærkt på beskueren, og når da den glorie, som historien
har lagt om stedet, støttes af gårdens ydre apparition, er det kun
naturligt, at Gavnø i den sydsjællandske befolknings øjne får skæret
af »Slottet«, af det ærefrygtindgydende herresæde.
Kører man fra Næstved ud ad Vordingborgvejen langs Susåens
stille og smalle løb, hvor udsigten mod øst lukkes af høje bakkedrag,
svæver blikket over de side, rolige enge vesterpå; det fæstner sig
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ved konturer og småskove og plantninger, og pludseligt øjner man
da mellem det grønne et glimt af solspejlet fra Gavnøs sortglaserede
tegl og aner måske de gullige mure. Brat drejer man af fra hoved
vejen ; gennem Appenæs — det gamle Abbednæs — går kørebanen
ind mellem yngre plantninger, forbi en mindestøtte for Gavnøs tid
ligere besidder lensbaron Otto Reedtz-Thott den Ældre rejst ham af
baroniets taknemlige beboere, så åbner skoven sig; mellem blom
strende buske og krat ser man en højt hvælvet stenbro over et stille,
bredt vand og bag det gården, som hæver sig, fast og roligt med sine
okker- og hvidkalkede mure og sit sorte tegltag.
Vejen løber på en lang dæmning ud i vandet, over broen og videre
ad en dæmning; så er man på øen, Gavnø, øen i gabet, hvor Susåen
munder ud i Karrebæksfjord. Ved vandet helt afsondret fra det
omliggende land og dog nær beboede strækninger lå besiddelsen som
en uangribelig kontrolpost ved det åløb, som gennem århundreder
var færdselsvej — øst eller vest om øen — op mod den rige han
delsby Næstved, og dannede en fast basis for søekspeditioner, et
smuthul mellem grunde og lavvandede vige. Allerede i den tidlige
middelalder træffer man her et herresæde, der som fæstning og vig
tigt støttepunkt beherskede egnen.
Gavnø nævnes første gang i Valdemar IPs privilegium for Sankt
Peders kloster i Næstved af 1205 og derefter i samme konges jordebog af 1231, der beretter, at der på øen var et »hus«, formodentlig
et sted, hvor kongen kunne overnatte, samt at der var rådyr på øen.
Under Christoffer II var borgen i holstenernes besiddelse; om
kring 1330 nævnes en af grev Johans håndgangne mænd Marqvard
von Stove som dets ejer. I Valdemar Atterdags tid kom stedet dog
påny på danske hænder, og Hans Lykke var dets besidder. Sydsjæl
land blev netop et af de faste støttepunkter, kongen søgte at skabe
kronen mod selvstændigheden hos en stormandsklasse, der under
de urolige forhold altfor ofte havde set, hvormeget det betød for
dens magt at have befæstede borge. Da Gavnøs militære beliggen
hed måtte gøre dens besidder til en mand af politisk betydning,
søgte kronen i omegnen at samle sig jordegods og derigennem
vinde lokal indflydelse; denne plan fortsatte dronning Margrethe,
og ved hendes dygtighed pacificeredes egnen ; på hendes initiativ
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kom Gavnø til at spille en helt anden rolle end før. Som eksecutriks i boet efter fru Ide Falk, Thorkild Bings og Johan Snakenbergs enke, var det pålagt dronningen af den afdødes ejendom
Gladsaxe i Skåne at oprette et nonnekloster, Sankt Agnes til ære;
nu besluttede hun hellere at flytte klosteret til Sjælland, og da en
af Gavnøs ejere William Steeg netop ved denne tid døde, erhver
vede hun fra dennes arvinger og fra panthaveren Erik Byldesbak
denne vigtige besiddelse og fik 29. marts 1401 og 21. april 1403 pa
vens sanktion på at overføre klosteret til øen. 1402 mageskiftede Skov
kloster ved Næstved sin del af jorden på Gavnø til det nye kloster,
og samme år bevidnede den unge konge Erik af Pommern, at dron
ningens mageskifte af kronens gods ved Gavnø mod klosterets besid
delser i Skåne var sket med hans vilje og samtykke. Man tog straks
fat på opførelsen af klosteret, som kom til at ligge, hvor gården nu
ligger, og som formentlig har været grundlagt som en firefløjet byg
ning. Efter al sandsynlighed finder man i det nuværende murværk
rester af de oprindelige bygninger; påviseligt er det kun i den søndre
fløj, hvor kapellet med dets tre rektangulære krydsribbehvælvinger
og med dets femsidede, hvælvede apsis utvivlsomt er den gamle
klosterkirke. Kapellet var dog oprindelig et fag større, og man har
fundet antydninger af, at det har haft to stokværk, hvoraf det øverste
et nonnekor, et nedefra utilgængeligt aflukke for nonnerne.
Da kirken 1408 fik reliquier fra Sankt Ursulas og Sankt Gereons
kirke i Køln, har bygningerne sikkert været fuldførte. Klosteret
hørte under dominikanerordenen, og fra Sankt Agnesklosteret i Ros
kilde overflyttedes de første nonner. Ved dets grundlæggelse havde
dronningen en ypperlig støtte i sin medeksecutor, Gjorslevs bygherre,
biskop Peder Jensen Lodehat fra Roskilde, der viste sin interesse for
stiftelsen ved 1410 at tilskøde den Svinø i Kjøng sogn, der indtil dette
århundrede har været knyttet til Gavnø.
Klosteret har utvivlsomt været beregnet på jomfruer af stand ; nu
er kun navnet på én af dets nonner bevaret. 1461 søgte nemlig Bir
gitte Krumpen paven om igen at blive ligestillet med de andre non
ner ; da hun for seks år siden havde fået et barn med en lægmand
var nonneprydelsen, hovedklædet, blevet hende berøvet. Klosterets
verdslige, af kongen udnævnte forstandere kendes for en del; blandt
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dem var der gennem tiderne flere berømte mænd, såsom Christiern
II’s, senere Frederik I’s, betroede mand, hr. Niels Lykke, der kom
til at spille så stor en rolle i Norges historie, og fra 1523 den rige
og mægtige hr. Mogens Gjøe. I hans tid indførtes reformationen i
Danmark; klosteret lagdes under kronen, men nonnerne fik lov til
at blive boende som hidtil. Blandt lensmændene på Gavnø fra den
følgende periode har kongens rentemester Jokum Beck (lensmand
1544-47) efterladt sig et minde. I kapellet lod han lægge en sten
med sit fædrene og mødrene våben — de Beckers og de Ravens
bergers —, årstallet 1536 samt indskriften: »Frve Margrete Becks
aff Førsløfgaard«. Den er vel lagt som et minde om hans afdøde
moder. 1552 blev Mikkel Sehestedt, af den holstenske slægt, kongens
lensmand på klosteret. Fra hans tid er en del af stoleraderne i kapel
let bevarede, samt den sjældne, rigt udskårne brudebænk.
Da nonnerne efterhånden døde ud, kom det øjeblik, hvor kronen
fuldt ud kunne høste fordelene ved klosterets inddragelse. På denne
tid sporer man hos adelen, såvel som hos kongen, ønsket om at samle
jordegodset i store samhørende komplekser, som i modsætning til
tidligere tiders godsbesiddelser med det meget strøgods, der hoved
sageligt betragtedes som renteydende pengeanbringelse, kunne ad
ministreres samlet og også give brugeligt jagtterræn. Kongen havde
specielt begyndt at danne sig sammenhængende besiddelser, i Nord
sjælland, ved Skanderborg og omkring Koldinghus. Mikkel Sehestedt
havde derfor næppe 1583 lukket sine øjne, før kongen besluttede at
mageskifte Gavnø mod Fovslet syd for Kolding. Gavnøs nye ejer
var lensmanden på Hindsgavl Hans Johansen Lindenov, og i dennes
slægt blev gården henimod 100 år. Endnu ser man i salen på Gavnø
de udskårne dørfatninger i ege- eller fyrretræ med hans og hans
hustru Margrethe Rosenkrantz’s våbner. I det hele må den nye ejer
have foretaget store ombygninger på nordfløjen ; de hvælvede kældre,
det store, massive hjørnetårn (»Runddelen« d. v. s. rondellen) og de
svejfede gavle, der tidligere kronede bygningerne, skriver sig sikkert
fra ham; ligeledes har han smykket gården med sandstensskulpturer,
hvoraf en rest, en karyatide, endnu findes. Hans sønner, Holger
(t 1634) og hr. Hans Lindenov den Rige (f 1642) fik senere gården
i eje; derpå gik den videre til sidstnævntes søn Henrik Lindenov
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(t 1653), som var gift med Sidsel Lunge Jørgensdatter (t 1657).
Stolestader i kapellet bærer deres våbner (fra 1651 og 1653), medens
en sandstenstavle med samme våbenmærker og årstallet 1655 i går
den over porten endnu bevarer mindet om dette ægtepar. Hans bro
der Jacob Lindenov (f 1672) til Hundslund kloster arvede efter
dem Gavnø.
De ændrede tider forarmede de fleste af de gamle slægter, og
mangen gammel ejendom skiftede på Frederik Ill’s tid ejer. Gavnø
måtte også underkaste sig tidens lov. Den 11. juni 1663 solgte Jacob
Lindenov den med tilhørende gods 630 tdr. htk. og Vejlø sogns kirke
tiende. Den nye ejer var dog af gammel æt, endog en af landets mæg
tigste mænd, nemlig rigens admiral hr. Niels Trolle, der kort før
havde erhvervet sig andet gods i Sydsjælland, Trolholm (nu Holstein
borg). Af jordebøgerne ved man, at ca. % af Gavnøs bøndergods lå
øde; dette ønskede Niels Trolle ikke at erhverve. Han overtog da
kun 52 gårde og 21 huse. Det er betegnende for ejendommenes
værdiforhold på de tider, at dette gods kun indbragte årligt ca. 237
rdl. i penge og 17^ td. rug, 164 tdr. byg, 105 tdr. havre, 20 fjerdin
ger smør, 38 bolsvin, 22^ får, 39 lam, 56 gæs, 180 høns, 53 snese
æg, 17 fodernød, 7 skattekøer og 17 tdr. trækul. Ligesom den gamle
Hans Johansen Lindenov var Niels Trolle en ivrig bygherre, hvad
også Gavnø fik at føle. En tavle over porten ved indkørslen bærer
hans og hans hustrus våbner, og på kapellets apsis står ligeledes
hans og Helle Rosenkrantz’s navnebogstaver (1674) i jernankrene
tilligemed det anker, han som betegnelse for sin admiralitetsværdig
hed altid lod sætte ved sit navn. Endnu flere minder om Niels Trolle
huses på gården. I et par sale hænger to mægtige lærreder, med af
bildninger af hans admiralskibe Fridericus Tertius og Sophia Amalia,
to såre interessante og fornøjelige billeder, der detaljeret viser skibe
nes udstyr og form på de tider. I Lille Spisestue ses endnu det store
udskårne egeskab fra Lindenovernes tid, hvortil Trolles anker og ægte
parrets navnetræk nu i lange tider har været føjet, og i kapellet lod
Helle Rosenkrantz både altertavlen og prædikestolen, der bæres af en
trold, hr. Niels’s våbenmærke, skære på billedsnideren Abel Schrøder
den Yngres værksted i Næstved.
Længe efter admiralens død 1667 sad enken på Gavnø og styrede
10 DSH 5
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ejendommen på sine egne og sønnen Arvids vegne. Danmarks lem
læstelse ved Roskildefreden var ikke mindst tung for de adelsslægter,
som ejede godser såvel i Skåne som på Sjælland. Fru Helle længtes
mod sin fødestavn Skåne, og da forholdene efter Den skånske Krigs
udbrud blev utålelige for mange danske adelsmænd derovre, greb
hun den lejlighed, som tilbød sig til at samle sig skånsk gods. Den
19. april 1682 foretog hun et mageskifte, hvorved Gavnø gled ud
af hendes eje; til gengæld vandt hun — hartkorn for hartkorn —
Næs i Skåne. Ved denne handel kom Gavnø i de Thotters eje.
Den mand, der nu atter erhvervede sig dansk jord, var ingen rin
gere end den berømmelige patriot Knud Thott. Han havde været en
af Skånes rigeste og mægtigste adelsmænd, men var under krigen af
svenskerne dømt fra livet på en næppe holdbar beskyldning for at
have stået i forbindelse med danskekongen; hans ejendomme plynd
redes, godset lagdes øde, og hele hans slægt udsattes for hård be
handling. Det er da kun rimeligt, at han og hans brødre var ivrige
efter at søge til Danmark; han knyttedes hurtigt til centraladmini
strationen, forstod selv i denne for den gamle danske adel så vanske
lige tid at gøre sig gældende og blev tilsidst første deputeret for
finanserne, hvad der nærmest nu svarer til finansminister, og gehejmeråd i konseillet. Vel ejede han til sin dødsdag Knudstrup i Skåne,
men hans hovedinteresse samlede sig om Gavnø; ved store godskøb
forøgede han ejendommens tilliggende med to mindre hovedgårde
(Svendstrupgaard og Ydernæs), 59 bøndergårde, et par møller og
skov til over 10 tdr. htk. skovskyld, så ejendommen kom op på
henimod 900 tdr.htk.; samtidig blev øens gamle birkeret ved kon
gens gavebrev af 25. november 1684 udstrakt til det tilkøbte jorde
gods. Knud Thotts virksomhed indskrænkede sig dog ikke til gods
køb alene; med stor dygtighed påbegyndte han arbejdet for at hæve
det ødelagte landbrug; han fik en del skånske bønder til at flytte
til sit nye gods og gav dem gårde i fæste og søgte ved udlån af
kreaturer, heste og korn at bringe bøndergårdenes drift på fode.
Som ung havde han opholdt sig mange år i udlandet, ikke mindst i
Holland; hvad han så der, har han vidst at anvende; han besluttede
nemlig ved de i Holland brugelige inddæmningssystemer at søge at
forøge sin jord. En vig strakte sig fra stranden op mod Vejlø by ;
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den afskar han ved en dæmning og lod derpå anlægge en hollandsk
mølle til at male vandet ud. Dette inddæmmede terræn fik senere
navnet »Nyland«, og dets sikring og forbedring kom i de følgende
århundreder idelig til at beskæftige Gavnøs ejere. Hvad selve hoved
gården Gavnø angår, fik Thott hele øen lagt under hovedgården,
idet han 1682 opnåede tilladelse til at nedlægge resterne af den gamle
bondeby, 8 gårde og 1 ager, tilhørende Rønnebæk kirke, mod andet
steds at udlægge samme mængde hartkorn (37 tdr.) til bøndergårde.
Knud Thott havde tidligere været gift med Sophie Brahe fra Knudstrup. 1682 styrkede han sin position her i landet ved at indgå ægte
skab med en af de kendteste danske damer, fru Birgitte Skeel, der
tidligere havde været gift med Christian Barnekow til Vidskøfle og
med grev Christopher Parsberg, og som ikke mindst er kendt på
grund af sit venskab med Griffenfeld. Midterportalen i Gavnøs gård
viser Knud Thotts og Birgitte Skeels våbner med grevelig krone over,
vel et minde om hendes andet ægteskab. Et år før sin død (1702) ind
gik endelig Knud Thott ægteskab med baronesse Ursula Marie PutG ammel tegning af Gavnø før grev Otto Thotts ombygning.
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bus, datter af baron Putbus til Einsidelsborg og Holbæk Ladegaard.
De to sidstnævnte ægteskaber, var barnløse; Gavnø gik derfor over
til døtrene af første ægteskab, nemlig til Jytte Dorthe Thott, der
havde været gift med den sidste af Gjøe-slægten, gehejmeråd Marcus
Gjøe, til Sophie Thott, der var ugift og til Anna Helvig Thott, der
var gift med den fynske landsdommer Jørgen Brahe. Sophie Thott
boede på Gavnø ; men det var Jørgen Brahe, der til sin død 1716
ledede administrationen. Den følgende tid var i det hele ingen god tid
for det danske landbrug; på grund af Brahes og søstrenes svigtende
evner som godsadministratorer blev forholdene umulige både for
dem selv og for ejendommens bønder; man begyndte at sælge jord
fra og optage lån, og tilsidst måtte Anna Helvig Thott, der ved
søstrenes død var blevet eneejer af Gavnø, finde sig i, at hovedpant
haveren Birgitte Skeel, gehejmeråd Otto Krabbes enke, opsagde sit
lån (40.000 rdl.) i ejendommen og ved offentlig auktion den 21.
december 1736 fik sig den tilslået for 31.000 rdl. Men kort efter,
den 30. januar 1737, afgik gehejmerådinden ved døden. Ved testa
mente havde hun indsat Iver Rosenkrantz som arving til halvparten
af sit bo, fjerdeparterne skulle tilfalde Birgitte Restorff og Otto
Thott; denne sidste erhvervede 18. oktober 1737 ved køb de andre
tre fjerdedele af Gavnø. Herved var gården endelig igen kommet i
en driftig og forstandig mands besiddelse, og han skulle snart hæve
ejendommen til større glans, end den nogensinde før havde besiddet.
Otto Thott var en brodersøn af Knud Thott; faderen var Tage
Thott, moderen Petra Sophie Reedtz, kanslerens datter. Også han
opgav sine skånske godser, og også han kom hurtigt ind i central
administrationen og arbejdede sig efterhånden frem til meget betro
ede og fremstående stillinger. 1731 havde han ved køb erhvervet sig
Strandegaard ved Fakse. Det følgende år ægtede han Birgitte Char
lotte Kruse og fik med hende Lindersvold nær Strandegaard. Når
han nu føjede Gavnø til sine besiddelser, havde han samlet sig et
betydeligt gods mellem Karrebækfjord og Præstøbugten. At følge
Otto Thott på hans embedsbane vil her føre for vidt. I en menneske
alder blev han den ledende mand på rigets finansers og indenrigsstyres område. Et kort otium under Struensee-perioden øgede kun
hans anseelse, da det viste, hvor betydningsfuld hans personlige ind-
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sats var. Han har efterladt sig ry som en gennemhæderlig, omsigts
fuld, om end noget forsigtig styrer, en fortrinlig administrator af
pengevæsenet, en beskytter af den danske videnskab og en varm ven
af kunsten; når dertil føjes, at han af alle samtidige betegnes som
en såre elskværdig mand, er det ikke til at undres over, at han før
sin død nåede de højeste hædersstillinger; 1763 blev han elefantrid
der og 1767 efter mageskiftetraktaten med Rusland ophøjet til greve.
Selv den nye tid stod han i sin alderdom fortrolig overfor; han var
således 1784 af Frederik VI indviet i planerne om statskuppet. Det
følgende år afgik han ved døden, 82 år gammel; som Johan Hartvig
Bernstorff tidligere havde karakteriseret ham som »den fortjente,
uegennyttige og kyndige Mand«, talte A. P. Bernstorff nu om »den
uerstattelige Olding«.
Ved siden af hans embedsforretninger og hans samlinger af bøger
og kunstværker var det især administrationen af hans landgods, der
optog ham; med stor energi og kraft fortsatte han erhvervelsen af
tilgrænsende jord, så ejendommene, der 1737 var på godt 1200 tdr.
htk., ved hans død måtte beregnes til over 2000 tdr. og indeholdt
243 gårde og 210 huse. På store dele af dette gods havde bønderne
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fået hoverifrihed mod et vederlag af 2 - 8 rdl. årlig, hvad der i høj
grad var til deres gavn. Han tog sig i det hele taget meget af sine
bønders forhold, stod dem rundeligt bi i de for landbruget strenge
år, som herskede til henimod Christian VII’s regeringstiltrædelse,
påbegyndte tidligt udskiftningen, endnu før forordningen derom ud
kom, og tilvejebragte kort og udskiftningsplaner for hele sit gods.
Han forsøgte også at fremme landbruget ved, efter lensgreve Adam
Gottlob Moltkes eksempel, at gå over til det holstenske kobbelbrug
med 9 eller 11 marks drift (brak, hvede, byg, blandsæd, rug, havre,
og 3 eller 5 års græs) på nogle af bøndergårdene.
For selve Gavnø hovedgård var han stærkt interesseret; Nylands
inddæmningen, som var forfalden i Brahernes tid, blev istandsat. En
park anlagdes udenom gårdens bygninger, og dertil lod Otto Thott
føre den række lindetræer, som ved reguleringen af Kongens Nytorv
i København var blevet tilovers der og af kongen skænket ham ; de
danner nu den pragtfulde store allé. 1755 - 58 lod han hovedbyg
ningen ombygge og forhøje med en tredje etage samt et stykke bygge
til sydfløjen. Over midtfløjen lod han til gårdsiden sætte en fronton
med sit og sin hustrus våben samt årstallet 1755. Også for udsmyk
ningen af det indre af bygningen nærede grev Thott interesse. Han
var nemlig en af de største »samlere«, der har levet her i landet;
det var ham ikke nok at søge sin videnskabelige trang tilfredsstillet
ved anlæggelsen af et storartet bibliotek og betydelige samlinger af
naturalier; på sine kunstneriske interesser ofrede han år efter år
betydelige summer. Ved køb i ind- og udlandet fik han dannet en
malerisamling, hvoraf en stor del endnu findes på Gavnø, og som
kvalitativt har den største betydning, om den naturligvis også inde
holder malerier, som ikke frembyder stor interesse for nutiden. Størst
forkærlighed følte grev Thott for portrætmaleriet; hans historiske
sans og hans kunstinteresse forenedes på dette punkt, og takket være
hans passion på dette område, huser Gavnø nu en af de bedste sam
linger af gamle danske portrætter. Metodisk erhvervede Otto Thott
alle billeder af sine slægtninge og af de familier, hvortil de var knyt
tede ; var det ham umuligt at komme i besiddelse af originalportræt
terne, lod han unge kunstnere (Per Krafft, C. A. Lorentzen, Løffler)
kopiere dem ; ja han synes, når det gjaldt om at udfylde et hul i
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rækken af slægtsbilleder, end ikke at være gyst tilbage for at lade
portrætter efter ligsten, ja endog rene fantasibilleder, udføre. Også
for Gavnøs indre arkitektoniske udsmykning sørgede Thott. Rige
stukarbejder findes i mange værelser; bedst er vel de pragtfulde
rokokoornamenter med det Thottske våben på kaminen i riddersalen.
Også kapellet blev i hans tid ændret; det vestlige fag inddroges under
beboelsesbygningen, hvorved rummet vel blev mindre, men udstyret
blev gjort rigere; endnu bærer korgitteret hans og hans frues
navnetræk.
De mange statsforretninger fængslede grev Thott til hovedstaden,
hvor han erhvervede sig det gamle Danneskioldske palæ på Kongens
Nytorv; men når lejlighed frembød sig, ilede den gamle mand til
sit elskede Gavnø og nød der »kaad som et Barn« den landlige ro
og ensomhed. Da Otto Thott ophøjedes i grevestanden, ønskede han,
som ingen sønner havde, ikke sine besiddelser oprettede til grevskab;
derimod var det hans bestræbelse, at det af ham samlede gods i
fremtiden skulle bevares udelt. Da han derfor mistede sin barnløse
datter, sit eneste voksne barn, bestemte han testamentarisk, at hans
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nærmeste slægtning, hans morbroders sønnesøn, kammerherre Holger
Reedtz til Voergaard, skulle arve ejendommene mod af dem at op
rette et stamhus. 1785 afgik den gamle grev Thott ved døden; det
følgende år fik kammerherren tilladelse til at føre det Thottske navn
og våben i forbindelse med sit eget og kom således til at hedde
Reedtz-Thott; endelig oprettedes stamhuset 18. marts 1794, da gre
vens bo var sluttet. Kongelig konfirmation derpå erholdtes 23. marts
1794. Stamhuset omfattede hovedgårdene Gavnø, Lindersvold og
Strandegaard (176 tdr. htk.) med bøndergods og tiende, ialt o. 2200
tdr. htk., palæet i København, malerisamlingen på Gavnø og nogen
kapital, for hvilken godset skulle arronderes, og dette skete. Når
undtages jorderne ved Bækkeskov, strakte godset sig sammenhæn
gende op imod Fakse. Ganske vist blev Reedtz-Thotts arveret an
fægtet af den i Sverige bosiddende linie af den Thottske slægt, som
mente sig berettiget til Gavnø som gammelt familiegods ; men kam
merherre Reedtz-Thott blev pure frifundet, da Otto Thott jo havde
erhvervet ejendommene ved køb.
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Kammerherre Reedtz-Thott nærede stærke interesser for landbo
væsenet; med energi gennemførte han udskiftningen på godset, som
næsten helt tilendebragtes i hans tid, og tidligt påbegyndte han hove
riafløsningen. Tidsforholdene har bevirket, at de fleste dalevende
godsejere, på grund af de store bondereformer, som da gennemførtes,
har fået ord for at være stærkt landbrugsinteresserede. Om kammer
herre Reedtz-Thott gælder det dog med rette; selv i detaljer ordnede
han styrelsen af sine besiddelser, og endnu den dag i dag lever mindet
om ham på egnen. — Tre dage efter, at gamle grev Thott døde, fød
tes kammerherrens ældste søn, og han fik naturligt navn efter den
afdøde, hvem familien skyldte så meget. Da kammerherre ReedtzThott allerede 1797 afgik ved døden, tiltrådte Otto Reedtz-Thott
stamhuset, kun 12 år gammel. Hans formyndere og kuratorer, især
den bekendte amtmand Rudolph Bielke, som boede på Ydernæs,
fortsatte godsadministrationen efter faderens plan med udskiftninger
og hoveriafløsning. En indstilling om at gøre stamhuset Gavnø til et
baroni, bifaldt kongen 21. juni 1805, men først 21. april 1809 udsted
tes den kongelige stadfæstelse, hvorved baroniet Gavnø oprettedes,
og Otto Reedtz-Thott kreeredes som baron, henholdsvis fra 23. og
25. oktober 1805 at regne. Den unge baron stillede med tak 8000 rdl.
til kongens disposition. Omkring 1810 blev Gavnøs hovedbygning
underkastet en større restaurering.
Begyndelsen af det 19. århundrede var for de fleste godsejere be
sværlige år; ganske vist flød indtægterne ret rigeligt, men pengenes
værdi var synkende, og da en stor del af indkomsterne fra fæste
godset var fikserede, blev det mange besiddere besværligt at ved
ligeholde den tilvante standard for livsførelsen. Når dertil kom, at
udflytningen af bøndergårde og udskiftningen kostede betydelige
summer, som i regel måtte afholdes af driften, vil man forstå, at der
mange steder var pekuniære vanskeligheder. På Gavnø gav hele baro
niet i de år kun et par tusinde rigsdalers overskud om året, og da
den unge baron både var livslysten og mere foretagsom end egentlig
heldig i sine dispositioner, og da endelig baroniet hjemsøgtes af flere
ildebrande og andre uheld, var han snart kørt fast, og en administra
tionskomité måtte søge at holde besiddelsen oven vande.
I de henved tredive år, administrationen bestod, levede baronen
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stille på Gavnø; ved festligheder i tidens smag med sejlads i blom
stersmykkede både og med illuminationer og guirlandealleer fejredes
begivenheder i familien, og da var det halve Sydsjælland gæster på
Gavnø. Men livet til daglig var stille og enkelt. Uden stor interesse
for landbovæsenet nærede baronen dog varm følelse for sine under
givne ; på mange måder lagdes det for dagen trods baroniets van
skelige forhold, og fæstebønderne følte sig til gengæld stærkt knyt
tede til herskabet. På eget initiativ besluttede de 1847 at rejse ham en
mindestøtte; den knejser endnu ved vejen til Gavnø og bærer for
uden hans portræt indskriften: »Taknemmelighed og Hengivenhed
rejste denne Støtte. Velsignet være hans Minde. Velsignelse følge
hans Slægt«.
Baronen stræbte ikke efter at spille en rolle i det større samfund,
men viste flere gange sit patriotiske sindelag. Da englænderne 1807
havde ødelagt flåden, skænkede han orlogsværftet 100 af skovens
største ege til den nye flådes rejsning, og i den første slesvigske krig
holdt han 6 mand beredne herregårdsskytter og stillede 100 tdr. rug
til armeens disposition. I de sidste år af sit liv nød baronen frugterne
af landbrugets opsving. Administrationskomiteen trådte tilbage, og
indtægterne af baroniet flød nu rigeligt; samtidig med den politiske
vækkelse hos folket kom fæstespørgsmålet frem i forgrunden. Bonde
vennerne vandt sig kraftig tilslutning blandt bønderne ved kravet om
fæstes overgang til selveje. Ledet dels af et retfærdighedshensyn, dels
af opportunisme søgte en del godsejere at imødekomme fordringerne,
og med centralstyrelsens bifald påbegyndtes salget af fæstegårde til
fri ejendom. På Gavnø gods solgtes et halvthundrede gårde og lige
så mange huse, mest strøgods og gods fra udkanterne af baroniet.
Derved bragtes det fæstepligtige hartkorn ned til ca. 1300 tdr. Prisen
var kun 750 rdl. pr. td. htk.
Da lensbaron Otto Reedtz-Thott 22. marts 1862 afgik ved døden,
havde han været ejendommens besidder i næsten 65 år. Baroniet
havde nu ganske rejst sig efter de tidligere vanskeligheder; brutto
var indtægterne henimod 50.000 rdl. årlig; men hvad driften angår,
var man ikke fulgt med tiden, og de større kulturforetagender, som
Nylandsmosen, var gået i stå. I det hele havde administration og
drift været lovlig konservative; men til gengæld havde den gamle
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baron bevaret bøndernes kærlighed. Hans undergivne forlangte at
vise ham den sidste ære ved at bære ham den lange vej fra Gavnø
til begravelsen på Vejlø kirkegård, og endnu lever mindet om hans
humanitet.
Ved hans død tilfaldt baroniet den ældste søn baron Kjeld Thor
Tage Otto Reedtz-Thott, som da var 23 år. Virkelysten gik han straks
i lag med de mange opgaver, en modernisering af baroniets admini
stration frembød. Selv overtog han driften af hovedgården og søgte
ved anvendelse af nye maskiner, ved intensere drift og ved betydelige
dræningsanlæg og grundforbedringer at bringe gården på højde med,
hvad fremskredent landbrug andetsteds ydede, et synspunkt, som i
årenes løb ikke blev fraveget. Agerjorden kom nu under 8 marks
drift. Omkring 1910 blev der på øen foretaget et betydeligt kultive-

Gavnø med
blomsterløgparken,
anlagt 1957.
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ringsarbejde. I gamle dage afskar en vig hovedøen fra den sydlige
skovklædte del, »Lønnede«. Ved landets hævning blev gennem århun
dreder vigen forvandlet til en sur strandeng; nu blev der taget fat
på ved afvandinger at tørlægge dette areal; en vinddreven, senere
elektrisk, vandsnegl pumper vandet bort, og gårdens engareal vandt
en værdifuld forøgelse på ca. 100 tdr. Id. Ialt dreves ca. 571 tdr. Id.
ager og ca. 225 tdr. Id. eng under hovedgården. I de seneste år er en
del af disse engarealer fredede som fuglereservater.
Tage Reedtz-Thott kom ind i landstinget i 1884 og efterfulgte i 1892
Rosenørn-Lehn som udenrigsminister. Da Estrup endelig trak sig til
bage i 1894, afløste Reedtz-Thott ham som konseilspræsident samtidig
med, at han beholdt udenrigsministeriet. Hans ministerium faldt i
1897, men han kaldtes altid senere excellencen.
I året 1889 gik avlsgården, som var bygget umiddelbart nord for
hovedbygningen, op i luer. Komplekset blev derfor flyttet til et mere
bekvemt sted, et stykke sydvest for hovedbygningen. Avlsbygnin
gerne blev væsentlig opført af sten, jern og beton; de består af en
mægtig ladebygning, fra hvis sydside staldlængerne løber ud som
tænderne på en kam ; hertil slutter maskin- og beboelsesbygninger sig.
Men besidderens virksomhedstrang strakte sig videre end til hoved
gården. Nylandsmosen var i tidens løb gået ud af kultur; vel gav
den betydelige indtægter for baroniet ved rørskæring, men det ville
dog være bedre, om den kunne afvandes og danne brugeligt græsslet.
Der toges atter fat på det arbejde, som Knud Thott allerede 1691
havde påbegyndt og som grev Thott havde fortsat; nu faldt det i
baron Tage Reedtz-Thotts lod at fuldføre opgaven.
Et omfattende kultiveringsarbejde, hvorved vandet udmaledes ved
en vindmølle med snegl, bragte foreløbigt et gunstigt resultat; i en
årrække ydede den gamle søbund fortrinligt græs ; men det viste
sig dog, at der blev stående for meget vand i jorden, og at dettes
fjernelse ikke burde være afhængig af vinden ; græsserne begyndte
at udarte. En radikal ændring i systemet blev nødvendig. Kanalerne
måtte derfor uddybes, jorden gennemdrænes, og for til enhver tid
at kunne fjerne vandet indrettedes der en kraftigere vandsnegl, der
dreves af en råoliemotor, senere ved elektrisk kraft. Tørlagt gennem
gik jorden en kraftig behandling, udlagdes et år til havreafgrøde og
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Familiestuen. Dette rums vcegge er fra loft til panel opfyldt af billeder af grev
Thotts aner (fot. Erik Christoffersen).

har siden, rigtignok ved kraftige tilskud af kunstgødning, givet en
svær og fortrinlig græsafgrøde.
På et andet punkt skabtes der i den tid baroniet betydelige værdier.
Fra gammel tid dreves der flere steder bondebrug på betydelige
arealer af dårlig og stærk sandet jord, som kun kummerligt lønnede
det arbejde, de krævede. Disse gårde blev nu lidt efter lidt nedlagte.
Jorden beplantedes. Nu dækkes strækningerne af store skove. Ved
Gavnø er ca. 500 tdr. Id. beplantede (på Lindersvold og Strande gaard ca. 80 tdr.); desuden er der på fedet anlagt en nåletræsplan
tage på ca. 250 tdr. Id.
Salget af baroniets fæstegods blev i lensbaron Tage Reedtz-Thotts
tid bragt til afslutning, således at der ikke mere findes fæstepligtig
ejendom. Ved salget i baron Otto Reedtz-Thotts tid var der intet hen
syn taget til pengenes synkende eller stigende værdi. Excellencen æn
drede dette. Foruden købesummen, der som regel blev indestående
i ejendommen med to trediedele, blev der pålagt køberen en årlig
ydelse på 4 tdr. byg pr. td.htk., samt en mindre rekognition ved
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ejerskifte. Men disse afgifter blev atter afløste i årene omkring 1920.
Det fæstepligtige hartkorn, der ifølge loven af 19. februar 1861 må
udtages til fri rådighed som præmie for bortsolgt fæstegods, blev
dels henlagt til avlsgården Vejløgaard, dels udlagt til andre nyopret
tede forpagtergårde eller, som ovenfor omtalt, henlagt til skov. I det
hele blev det frie bøndergods bortforpagtet.
Hånd i hånd med ejendommens forbedring gik arbejdet for
Gavnøs forskønnelse. Lige over for Gavnø på den anden bred af
Susåen ved nedkørslen til dæmningen, lå tidligere en bondegård, som
hørte under Herlufsholm. Denne lykkedes det 1870 at mageskifte til
baroniet, hvorefter den nedlagdes, og jorderne indtoges til skov.
Brinkerne med deres bøge- og nåletræer danner nu den skønneste
udsigt fra hovedbygningen. På Gavnø hovedbygning blev der fore
taget betydelige restaureringer i årenes løb. Der blev indlagt vand
med eget vandværk og centralvarme på gangene. Udvendig har den
lille ændring, at alle vinduer er hvidmalede, i en betydelig grad for
skønnet bygningen. Hovedbygningen er omgivet af en 20 tdr. Id.
stor have og park, som er stærkt engelsk i stil, men dog bevarer
enkelte spor af grev Thotts franske anlæg, især den store lindeallé.
Og på vejen tiil slottet blev der i 1872 i stedet for den ved vandfloden
ødelagte træbro muret en hvælvet stenbro.
Lensafløsningen blev ikke let for baroniet. Vel blev Gavnø selv
og ligeledes Strandegaard urørte, men hele Lindersvold afgaves 1922
og en del af Vindbyholtgaarden ; desuden afleveredes til jordlovs
udvalget en del dertil erhvervet jord fra Anneberg ved Nykøbing
Sjælland, ialt 790 tdr. Id. Af fideikommiskapitalen blev der afgivet over
3 millioner, derimod bevaredes næsten hele den store malerisamling
på stedet, om der end sikredes museerne forkøbsret til enkelte af de
interessanteste kunstsager.
Efter i mere end 60 år at have været lensbaron på Gavnø af gik
Tage Reedtz-Thott ved døden i året 1923. I over 125 havde baroniet
således kun haft 2 besiddere, fader og søn. Kort før sin død modtog
han elefantordenen som anerkendelse for sit lange arbejde i den na
tionale sags tjeneste.
Hans søn, lensbaron Otto Reedtz-Thott, havde længe boet på
Fedgården på halvøen mod Østersøen overfor Præstø; nu over-
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»Store spisestue«, med kongeportrætterne (fot. Ulf N ellemose).

tog han besiddelsen og flyttede snart til Gavnø, som på forskellig
vis blev moderniseret og smykket. Lensbaronen var meget inter
esseret i kunstindustri og havde anlagt betydelige samlinger. Avls
gården blev nu bortforpagtet, og hovedgården Ydernæs blev 1926
solgt. Allerede 1927 bortreves han imidlertid af døden. Det var øko
nomisk et svært slag for godset; først afgivelserne i henhold til lens
loven, så to gange arveafgifter i løbet af mindre end ti år og ud
betaling af 2. successorfond, ialt 7^ million kr. Godsets kapital
reduceredes derved fra ca. 12 millioner til en tredjedel.
Efter hans død gik 2. successorfond over til hans brodersøn lens
baron Holger Reedtz-Thott til Merløsegaard; men godset Gavnø og
Strandegaard, der jo nu var fri ejendom, blev testamenteret til
dennes brodersøn, baron Axel Gustav Tage Reedtz-Thott, der da
var umyndig ; hans fader, hofjægermester, oberstløjtnant, baron Tage
Reedtz-Thott administrerede ejendommen, indtil sønnen blev i stand
til at overtage den.
Festlig og fornem ligger hovedbygningen i sin grønne indfatning;
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trefløjet, som i grev Thotts tid, med okrede mure med hvide pilastre,
med det højt svungne sortglaserede tag, fra hvis flagstang vimplen
med slægtens gulrøde farve vajer, når ejerne bebor det. Og fornemt,
værdigt og gammeldags som det ydre er husets indre udstyr. Hele
underste etage anvendtes til køkken og folkebeboelse. Men første
etage dannede herskabets beboelsesrum. Fra den store svungne trappe
i nordfløjen med dens hvidkalkede vægge og talrige 17. og 18. år
hundredes malerier ligger til højre en lille lejlighed, delvis udstyret
med prægtigt stukloft; til venstre fører en af de smalle gange, hvis
vægge ganske er dækket af familiebilleder, kopierede i grev Thotts
tid, ind i riddersalen. Dette store rum, der har hele fløjens bredde,
og hvis sydende springer frem foran østfløjen og derved viser den
skønneste udsigt langs Gavnøs østmur udover Susåens bredder, over
mod Vejlø skove, blev i 1910 indrettet af excellencen i samråd med
arkitekt Jens Ingwersen. Til de gamle udskårne fyrre- og egetræsdøre
med Hans Johansen Lindenovs og Margrethe Rosenkrantz’s våbner
er der opbygget et højt panel, hovedsagelig af gamle udskæringer.
På den hvidkalkede væg derover hænger en ejendommelig samling
af originalportrætter fra renæssancen, familiebilleder af grev Otto
Thotts forfædre og deres slægtninge, de Thotter, Reedtzer og Rosen
kran tzer, Jueler og Braher. Møbleringen består hovedsageligt af
gamle udskårne egetræsmøbler af fortrinlig kvalitet og skønhed.
Kaminen har endnu stukarbejdet fra rokokotiden med det Thottske
våben. Den tilstødende stue, Familiestuens, vægge er fra loft til panel
smykket med kopier fra grev Thotts tid af hans aner, de Thotter,
Rameler, Reedtzer og Rosenkrantzer. En lang gang ligeledes ud
styret med familiebilleder fører langs gården ned til kapellet, der
1913 blev restaureret af arkitekt Ingwersen, hvorved apsis førtes til
bage til sin oprindelige skikkelse med sine fem lange vinduer. I kir
ken fandt nu en stor mængde træskæringer fra 17. århundrede an
vendelse i tilslutning til de udskårne stolestader og til Abel Schrøder
den Yngres pragtfulde altertavle og prædikestol. Rundt om på væg
gen er de mange religiøse billeder, der fra grev Thotts tid hang på
Gavnø, blevet anbragte, og de har derved både fundet en passende
anvendelse og i særlig grad forøget kapellets skønhed. Kunsthistorisk
set frembyder det store billede af Kristi tilfangetagelse, tilskrevet
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Hovedtrappen
på Gavno
(fot. Erik
Christoffersen).

Jacob Jordaens, størst interesse. Resten af sydfløjen indeholder her
skabets soveværelser. Gangen langs gårdsiden er også behængt med
kopier; her er det de malerier, som Per Krafft den Ældre sendte til
grev Thott fra Paris, kopier efter portrætter af Frankrigs berømteste
mænd og kvinder.
Den anden etage indeholder gæsteværelserne, hvoraf flere frembyder stor interesse, da de har bevaret deres udstyr fra det 18. år
hundrede. Thotts værelse og kongeværelset f. eks. indeholder mange
nationale skatte. På gangene har de bedste af malerierne fundet
plads. Af interesse er en gammel nederlandsk altertavle malet i Lybæk
ca. 1527 af Jacob Claesz Traiectensis, og et tidligt billede af den hel
lige familie, malet af Jacob Jordaens og for papegøjens og frugternes
11 DSH 5
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vedkommende af Snyders. Jordaens har også malet det store maleri
af Merkur, som lærer Amor at fiske, et udsnit af et loftsbillede fra
det gamle Københavns Slot, som ved ombygningen i Christian VI’s
tid blev forglemt, delvist ødelagt og hvis rester senere kom i privat
eje. Landskaber af Ruisdael, Everdingen og andre, portrætter af Jacob
Backer, Paulus Moreelse og Jan Hals, stillebenstykker af Jacques de
Claeuw, Laurens Craen og Willem Claesz Heda, figurbilleder af Cor
nelis van Haarlem og Bartholomeus van Helst, dyrebilleder af Hondecoeter, Adrian van Oolen, Vonck og Oudry, og arbejder af hjem
lige mestre som Karel van Mander, Abraham Wuchters og Jacob
d’Agar. Det er en malerisamling, som kun et fåtal herresæder her
hjemme kan byde magen til. — Fra det lange galleri med kunstvær
kerne, fører en trappe, Jødetrappen — så kaldet på grund af et billede
af de retfærdige og uretfærdige skriftkloge — over kirkens hvælvinger
ned til det lille galleri, hvor en del gamle danske originale portrætter
har deres plads.
Gavnø har endnu den dag i dag i det hele bevaret karakteren fra
den tid, da den gamle excellence levede. Han sad på sit herresæde
som en lille fyrste, respekteret af alle omboende og undergivne.
Som et synligt tegn på hans naboers og undergivnes sympati blev
der i anledning af baronens 50 års jubilæum som besidder rejst en
mindestøtte for ham og hans meget afholdte hustru, en nål af granit,
for enden af grev Thotts lindeallé. Fodstykket bærer en malmme
daljon med baronens og baronessens portrætter; for sene tider vil
monumentet vidne, at det eksempel, Gavnøs tidligere berømmelige
ejere har givet, ikke blev siddet overhørig af det besidderpar, hvem
det tilfaldt i mere end en menneskealder at styre en af de rigeste,
mindetungeste og skønneste herregårde i Danmark. Arven er ikke
let at tage op, men slægten har altid haft sit faste præg, formidlende,
socialt interesseret, positivt indstillet. Fremtiden vil derfor, om gode
magter står bi, komme til at svare til fortiden.
OTTO ANDRUP
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Store galleri (fot. Ulf Nellemose).

Som administrator satte baron Tage Reedtz-Thott sig i 1927 det
mål at prøve at undgå afhændelse af jord. Derimod blev det Thottske
Palæ i København i 1928 solgt til den franske stat, der i adskillige
år havde lejet huset til brug for det franske gesandtskab. Nogle store
auktioner over malerier og indbogenstande bragte en del kontanter
frem. Ellers var det sparsommelighed og nedskæring over hele linien.
Landbrugskrisen i 30erne gjorde det ikke nemmere at administrere
godset, men gradvis fik baron Tage hold på tingene, og efterhånden
gennemførtes en forbedring af alle godsets forpagtergårde. Vigtigst
var vel genopbygningen af skovbruget, der var blevet meget ødelagt
under den første verdenskrig. Afdrevne arealer blev genplantet og
nye taget ind, således at Gavnø skovdistrikt i denne periode voksede
med ca. 600 tdr. Id.
Da godsets arving i 1949 kom hjem fra nogle års ophold som
sekretær ved de danske udenrigsrepræsentationer i Canada og U.S.A.,
fik han den daglige ledelse, i hvilket han kunne støtte sig på de af
hans fader udnævnte, erfarne medarbejdere. I denne periode er nogle

ir
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større forpagtergårde inddraget under den direkte drift, således at det
samlede areal, der drives for godsets regning, er op imod 1700 tdr.
Id. ager og eng. Skovarealet er yderligere udvidet ved tilplantning af
dårlig jord og nedlagte småbrug. Forpagtergårdenes antal er ned
bragt til en snes stykker, mens godsets samlede areal siden lensafløs
ningen kun er faldet med ca. 400 tdr. Id. til 6780 tdr. Id.
Den 4. maj 1951 indgik baron Axel Reedtz-Thott ægteskab med
den 9 år yngre Else Grete Susanne Tholstrup, på dagen 87 år efter
excellencen og baronesse Elisabeth var blevet gift. Slottet blev moSlotskirken på Gavnø (fot. Ulf Nellemose).
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Hr. Iver Axelsen Thott ft 1490) og hustru Magdalene Bonde.

derniseret, og sydfløjen, der under krigen havde været beslaglagt af
besættelsesmagten, blev restaureret. Efterhånden som familien vok
sede blev det dog klarere og klarere for baronen, at et hus som
Gavnø Slot, med dets værdifulde samlinger af møbler, tæpper og
først og fremmest malerier ikke kunne bevares som en enhed efter
et nyt arvefald. En opretholdelse af Gavnø med rimelig vedligehol
delse af inventar og med den store park i traditionel god stand, ville
næppe heller være en praktisk mulighed i vore dage, medmindre sær
lige forholdsregler blev truffet. Baron Axel Reedtz-Thott besluttede
derfor på sin 40 års fødselsdag, den 20. juni 1960, at overlade Gavnø
Slot og omgivende park samt, den væsentligste del af det historiske
indbo, herunder de fleste danske portrætter, til en selvejende institu
tion: Gavnø Fonden, som samtidig fik overdraget en betydelig kapital
i rentebærende papirer. I fundatsen for Gavnø Fonden sikredes der
familien bopælsret i en mindre lejlighed i hovedbygningens midter
fløj, ligesom godsets administration rykkede ind i sydfløjen. Samtidig
blev haven, slotskapellet og hele øverste etage af Gavnø Slot åbnet
for publikum mod betaling. Herved skulle der være skabt mulighed
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for, at denne institution skulle kunne leve videre under skiftende
konjunkturer, således at Otto Thotts og senere generationers sam
linger af malerier og indbogenstande kan forblive intakte på Gavnø
som et kulturhistorisk minde om familiens og godsets historie. I
parken har der siden 1957 hvert forår været arrangeret en stor blomsterløgudstilling, kombineret med en udstilling af moderne danske
billedhuggerarbejder, og sommeren igennem blomstrer stauder og
roser til glæde for publikum, og der er anlagt parkeringsplads, re
staurant, og en kiosk med alle moderne faciliteter.
Gavnø Fonden er ikke i sig selv nogen stedsevarende sikring, men
muligheden skulle nu være åben for, at den gamle familieejendom
kan bestå både som skov- og landbrug i privat eje og som et kultur
historisk museum, hvis fremtid er overladt til den danske offentlig
heds velvilje og sympati.
REDAKTIONEN
EJERE

BYGNINGER

1231 Kronen og gods
på forskellige hænder
1402 Skt. Agnete nonnekloster

1231 Et »hus«

1536
1583
1663
1682
1736
1737
1785

Kronen
Hans Johansen Lindenov
Niels Trolle
Knud Thott
Birgitte Skeel
Otto Tagesen Thott
H. Reedtz-Thott

1408 Klosterkirken fuldført som en
side i et firfløjet anlæg
Hjørnetårn og modernisering
Modernisering

1755-58 Fløjene forhøjet, interiø
rerne moderniseret (ved J. Fortling?).
1810 Hovedbygning restaureret
1889 Avlsgården genopført efter
brand
1913 Kirken og interiører restaure
ret ved Jens Ingwersen
1952-62 Restaurering og modernise
ring under ledelse af Ebbe
Berner

Grevensvænge set fra nord (fot. Niels Elswing).

Grevensvænge
Rønnebæk sogn, Hammer herred, Præstø amt
En halv mils vej udenfor Næstved, godt gemt bag den høje, granbevoksede Mogenstrup As med de maleriske grusgrave, ligger den kønne
lille herregård Grevensvænge. Terrænet er på denne side af åsen meget
fladt med moser og småskov. Gårdkomplekset er helt lukket og består
af to mod hinanden vendte trefløjede anlæg, borggård og ladegård,
en type, der kendes fra mangfoldige steder i landet. Indkørslen sker
gennem agerumsladen i nord; mod syd ligger den store have med
småhøje og smukke gamle kastanier.
Oprindelig var Grevensvænge en landsby af samme navn; den be
stod af to gårde, som lå under kronen, og hvis hartkorn næppe har
været anseligt. Lensmanden på Københavns Slot Peder Godske til
Lidemark (død ca. 1556) havde 1547 fået Rønnebæksholm i forlening
og fik 6 år senere bl. a. to gårde i Grevensvænge. Under Grevefejden
havde han stået på Christian Ill’s side og tappert forsvaret Hjortholm
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under grev Christoffers belejring og det påfølgende stormangreb, der
endte med borgens fald. Senere fik han Fuglebjerg som len. Rønne
bæksholms næste lensmand, kongens herold Claus Fonthein fik 1561
forleningsbrev på de samme to gårde i Grevensvænge. 116. århundre
des sidste fjerdedel ejedes de af den pommerske adelsslægt Paslick,
hvis mest fremtrædende medlem, diplomaten Casper Paslick (1530 - 97)
i 1574 fik skøde derpå. Efter at have studeret i Tyskland og Italien
kom han i 1557 til Danmark med bestalling som kongelig råd og fik
en højt betroet post i Tyske Kancelli. På toget mod Ditmarsken fulgte
han med som iagttager og forfattede en beretning om felttoget, og i
de følgende år udsendtes han i talrige diplomatiske ærinder. For sine
fortjenester blev han belønnet af kongen, der skænkede ham Rønne
bæksholm og som nævnt Grevensvænge; 1579 fik han Snegaards len
kvit og frit. På prædikestolen i Rønnebæk kirke ses hans og hans
hustrus (født v. Freese) våbener. Han døde på Rønnebæksholm og
ligger begravet i Skt. Peders kirke i Næstved. Sønnen Claus (død før
1631) arvede Grevensvænge. Han blev 1601 hofjunker og ledsagede
året efter gesandterne Esge Brok og Claus Bryske til Rusland.
Ved rostjenestetaksationen 1625 takseres han til 113 tdr. htk. På
Grevensvænge opdrættedes meget kvæg samt heste, som sendtes her
fra til hans gods Liddow på Rügen. I sit ægteskab med Kirsten Pedersdatter Maaneskjold havde han ingen sønner, og Grevensvænge tilfaldt
da brodersønnerne på Rønnebæksholm, Claus og, ved dennes død ca.
1634, Knud (død ca. 1670). De var begge dårlige husholdere, som
pantsatte store dele af jordegodset, og 1637 solgte Knud Paslick går
den til sin hovedkreditor admiral Pros Mund (død 1644). I det af
Christian IV’s historie så bekendte søslag på Kolberger Heide 1644
ledede han som kvartaladmiral en del af den danske flåde ; men under
en træfning i oktober samme år med en overlegen svensk flåde blev
hans skib »Patientia« entret og han selv hugget ned med sin besæt
ning ; hans lig kastedes i bølgerne.
Meget taler for, at det er ham, der har opført hovedfløjen på Gre
vensvænge, en bygning, der stadig danner »kroppen« i den nuværende
hovedbygning. Imidlertid ved man intet om byggeri her på hans tid ;
det eneste, man har at holde sig til, er en sandstensplade over ind
gangsdøren med hans og hustruen Edel Urnes våbener. Tillige kan
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Grevensvænge set fra sydøst (fot. Niels Elswing).

en datering af bindingsværket udmærket godt sættes til ca. 1640. Huset
var en lang, lav, énetages bygning opført af egebindingsværk med
karakteristiske knægte, udskåret som volutter, og fyldholter med spo
leformede udskæringer af en type, der fra gotisk tid holdt sig et godt
stykke ind i 17. århundrede. Sidefløjene var oprindelig bindingsværk
og kan have stammet fra Pros Munds tid. Den skalmurede tilbygning
mod vest på hovedfløjen er mærkelig tidløs, både hvad det ydre og
indre angår; hvor den begynder, skimtes i murpudset den gamle
hovedfløjs gavl ved en volutskåren knægt, set i profil. Denne gavls
plads kan ligeledes kontrolleres ved målinger på loftet.
To svære alterstager i Rønnebæk kirke er 1643 skænket af admira
len og Edel Urne, der som enke overtog gården og to år efter købte
Rønnebæksholm af Knud Paslick. Datteren Thale Mund, der var hofjomfru hos dronning Sophie Amalie, blev i 1670 gift med løjtnant
Joachim Christoffer Steensen (1638 - 1704) og fik Grevensvænge som
medgift; Steensen døde her og blev begravet i Rønnebæk kirke. Nu
gik godset i arv til datteren Sophie Amalie (død 1743), som først var
gift med ritmester i general Numsens regiment, W. F. v. Lehsten, der
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gjorde tjeneste ved de danske hjælpetropper i Brabant og her faldt i
et slag 1702. Anden gang ægtede hun major Henning Landorph (1651 1726), og med ham boede hun på Grevensvænge til 1707, da de flyt
tede til Lolland. Gården havde herefter en lang række ejere, indtil
hofapoteker Johan Gottfried Becker (1723 -90) overtog ejendommen
1767. Han tilhørte den kendte apotekerslægt og var gift med en datter
af Københavns borgmester og politimester etatsråd Torm. Sin betyde
lige formue anbragte han i jordegods ; således ejede han Hejnstrupgaard på Sjælland, 21 huse i Gundsømagle samt kirkerne i Gundsømagle og Jyllinge ; i 1782 købte han gehejmeråd Luxdorphs lystgård i
Nærum. Grevensvænge beholdt han til 1775 og solgte den da til kap
tajn Gregorius Thomsen (død 1776).
Den ny ejer, der 1767 havde taget sin afsked fra hæren, kom ikke
til at bo her længe; allerede året efter kom han ulykkeligt af dage,
idet han druknede under markvanding. Hans enke Anna, født Fischer,
solgte straks godset til dr. med. Rudolf Buchhave (1737 - 93), den
tiende af gårdens ejere siden år 1700, som ikke var landmand. Denne
mand, der var præstesøn, havde 1767 disputeret for den medicinske
doktorgrad og var samme år blevet læge ved Sorø Akademi. Herfra
tog han sin afsked 1776 og tilbragte nu nogle år på Grevensvænge,
sysselsat med botaniske og medicinske studier. Han må tillige have
været interesseret i gårdens drift, selv om den rimeligvis var bortfor
pagte! ; den store agerumslade blev 1776 opført af bindingsværk, 32
fag lang med stråtag. Efter 1785 at have solgt godset nedsatte han sig
som praktiserende læge i København. Køberen Knud Lind (1747 - 93)
havde været forpagter på Møn, og med ham fik Grevensvænge endelig
en uddannet landmand som ejer. Under hans energiske ledelse fore
toges mange forbedringer på jorden; desuden påbegyndtes udskift
ningen. I en indberetning 1783 giver han følgende oplysninger om
gården: den fri hovedgårdstakst 14 tdr. 2 skpr. ager og eng, skov 1
td. htk. med eg og bøg til fornødenhed, men ikke til salg; bøndergodset bestod af 31 gårde og 14 huse med tilsammen ca. 160 tdr. htk.
— Desværre solgte han store dele af jorden fra, således i 1789 ialt 115
tdr. htk. Resten med gården solgte hans enke til Christian Grønbech
(død 1826). Ved år 1800 bestod bøndergodset kun af 26 tdr. htk. med
godt 384 tdr. land. Efter flere ejerskifter blev gården 1865 købt af
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etatsråd Benjamin Wolff (1790 - 1866) til Engelholm ved Præstø, i hvis
slægt gården siden har været. Benjamin Wolff, der var kendt som en
dygtig og kundskabsrig godsejer, købte gården til sin yngste søn,
senere hofjægermester Gerner Wolff-Sneedorff (1850-1931), som over
tog den i 1875 efter at have fået en grundig uddannelse som land
mand. Straks efter overtagelsen påbegyndte han store byggearbejder;
først blev den østre længe i ladegården nedrevet og 1878 genopført i
grundmur, derefter hovedbygningens to sidefløje af bindingsværk, som
ligeledes blev fornyet med grundmurede længer med gotiserede kam
gavle ; de stod færdig henholdsvis 1888 og 1889. Arkitekten var Aug.
Klein, som et par år i forvejen havde ombygget ladegården på Engel
holm. Omkring århundredskiftet blev så endelig selve hovedfløjen på
Grevensvænge helt ombygget; mod gården og haven tilbyggedes frem
springende midtrisalitter i to stokværk med høje gavle. Der blev flyttet
om på det gamle tømmer, bl. a. for at give plads til nye, større vin
duer, og flere af de gamle knægte blev fornyet. Af de gamle tagkviste
på huset er kun én (mod gården) fra 18. århundrede bevaret. Også
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husets indre blev moderniseret, og af den gamle rumfordeling såvel
som af de enkelte værelsers udstyr er intet bevaret. Flere rum fik
bjælkeloft, og havestuen smykkedes med hvide og forgyldte vægpilastre samt loftsforsiringer i stuk.
Gerner Wolff-Sneedorff ejede 1889 - 1911 tillige hovedgården Vaar
i Aalborg amt og overtog i 1906 Engelholm fra sin ældre broder, rit
mester H. C. Th. Wolff-Sneedorff. Hans eneste søn i ægteskabet med
Louise Bornemann (datter af højesteretsassessor, kammerherre Cosmus Bornemann), hofjægermester Knud Wolff-Sneedorff (1888 - 1958)
til Engelholm, overtog Grevensvænge i 1931 ; i hans ejertid blev avls
gårdens vestlænge nedrevet 1938 og erstattet med en stor, grundmuret
kostald, indrettet efter de mest moderne principper. I 1953 solgte han
gården til den nuværende ejer, sønnen Erik Wolff-Sneedorff. Tillig
gendet er på 208 tdr. Id. ager og eng og 55 tdr. skov, ejendomsværdien
685,400 kr.
EJERE

BREDO L. GRANDJEAN
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Rønnebæksholtn set fra sydøst (fot. Niels Elswing).

Rønnebæksholm
Rønnebæk sogn, Hammer herred, Præstø amt

Tæt sydvest for Næstved by ligger Rønnebæksholm. Egnen er åben
og smilende med brede, vigende bakkedrag; en anselig, skovbevokset
højderyg behersker landskabet. Gården selv er lavt beliggende, om
givet af side enge, engang sø, der mod øst, nord og vest var stedets
naturlige værn, yderligere forstærket ved forlængst tilkastede grave
rundt om bygningerne. Det kan vel nok betragtes som givet, at vå
ningshuset altid, således som i senere tider, af hensyn til terrænets
fugtighed har hævet sig på et kunstigt opkastet, lavt voldsted.
En lidet kendt lavadelsslægt, der ligesom slægten Due (Glob) førte
en ørn i sit skjold, ejede gods i Rønnebæk, efter hvilket sted flere af
dens medlemmer tog navn. I 1321 skødede en af disse folk, Jens Tue
sen af »Storbethe« i Vester Egede sogn, sin andel, måske selve hoved
gården, til Cort Moltke; andre dele af godset kom tid efter anden
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ind under kronen. En senere til Rønnebæk knyttet Cort Moltke blev
fader til Fikke Moltke, der 1399 afstod al sin ejendom i Danmark til
dronning Margrethe. Rønnebæksholm og godset her var nu kronlen
i henved to hundrede år. Blandt de kongelige lensmænd kan nævnes
den senere rigsråd Jørgen Rud (død o. 1505), mester Gert Bøsseskytte,
som 1513 fik livsbrev på gården, hvor han skulle indrette og drive en
krudtmølle til kongens nytte, Johan Friis til Hesselager, endvidere
Christiem II’s tro mand, Københavns tapre forsvarer hr. Henrik Gjøe
og den Axel Urne, der under Frederik II kom til at beklæde stillingen
som rigens kansler.
I 1571 fik en i Pommern født adelsmand, lic. jur. Caspar Paslick til
Liddow, gavebrev på Rønnebæksholm med 28 gårde og 6 gadehuse ;
14 gårde og 4 huse lå i Rønnebæk, de øvrige i Sipperup, Borup, Sten
strup, Olstrup, Fladså, Tvede, Budderup og Åderup. Et par år tid
ligere havde kongen tilskødet ham Jerslevgaard og gods oppe i Ars
herred, snart kunne han yderligere skrive sig til Grevensvænge. Caspar
Paslick trådte 1557 i dansk tjeneste som kongelig råd, deltog to år
efter i toget mod Ditmarsken og ansattes som sekretær i Tyske Kan
celli. Efterhånden vandt han ikke ringe indflydelse; mangt et diplo
matisk hverv udenfor riget blev lagt i hans kyndige hænder. Man vil
vide, at han var en streng herremand; ingen måtte således »bryde
Maj« i lunden i hans dage. Han døde 1597 her på gården, længe før
afskediget på grund af alder og svagelighed, og stedtes til hvile i Sankt
Peders kirke i Næstved, hvor en ligsten endnu viser hans grav og
våben. Hans hustru, Judith Clausdatter, von Freese, fødte ham søn
nerne Claus og Frederik, der henholdsvis arvede Grevensvænge og
Rønnebæksholm. Frederik Paslick havde studeret ligesom faderen og
fulgte i dennes fodspor, idet han trådte ind i statens administration,
som sekretær i Danske Kancelli. Senere gjorde han Kalmarkrigen med.
Han døde 1627 som en holden mand, der kort før var takseret til 324
tdr. htk. Gift ind i den danske adel, med Magdalene Gabrielsdatter
Akeleye, velsignedes han med en stor børneflok. Sønnen Knud Paslick,
som endnu var umyndig en halv snes år efter sin faders død, blev den
næste herre på Rønnebæksholm, hvor også fru Magdalene boede som
enke. Han takseredes 1638 til 220 tdr. htk., men var ingen god hus
holder ; heri lignede han sine tidligt afdøde brødre. Lidt efter lidt
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Rønnebæksholm set fra nordøst (fot. Niels Elswing).

smuldrede slægtens gods på denne egn bort mellem deres hænder.
En hovedkreditor, admiral Pros Mund, der fandt en hæderfuld død,
da fjenden 1644 entrede hans flagskib under Femern, erhvervede Gre
vensvænge, hans enke, fru Edel Johansdatter Urne, Rønnebæksholm,
vistnok midt i 1640’eme. Det synes, som om Knud Paslick og hans
familie endnu nogle år havde hjemme her sammen med fru Edel og
hendes børn. Han boede derefter en tid på Lundbygaard, i 1660 stod
han som kaptajnløjtnant ved smålenske nationale infanteriregiment.
Jordebogen af 1662 viser, at gård og gods ansattes til 263 tdr. htk.;
hovedgården med tilliggende skov takseredes heraf til 64 tdr. Regnedes
Rønnebæksholm og Grevensvænge gårde og gods under ét, var over
halvdelen af hartkornet øde og forarmet på dette tidspunkt. — Niels
Mund, admiralens og fru Edels søn, arvede Rønnebæksholm efter sin
moder, død senest 1653. Efter nogle års pagetjeneste gik han ind i
rytteriet, avancerede til oberst og tog endelig afsked 1710 med brigadérs karakter. Hans egentlige hjem var i alle disse år på Rønne
bæksholm. Da han 1723 var død som næsten 80-årig olding, gik det
åbenbart stærkt tilbage for enken, hans anden hustru, fru Dorothea
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Frandsdatter Rantzau. En fra Niels Munds første ægteskab stammende
dattersøn, premierløjtnant i flåden Niels Vind, gjorde indførsel i gård
og gods, nu omtrent 238 tdr. htk., der 1727 stilledes til auktion i vin
handler Sohis våning på Amagertorv. Det var fru Dorotheas ældste
søn, kaptajn af infanteriet Johan Rantzau Mund, som blev højestby
dende med 21.020 rdl. Som kautionist fremstillede han kaptajn ved
prins Carls regiment Christopher Tage. Allerede dagen efter anmo
dede imidlertid den ny ejer auktionsdirektøren om at udstede skødet
til kaptajn Tage, som han påstod havde stået bag købet.
Christopher Tage — Rønnebæksholms første borgerlige ejer — var
søn af en fynsk landsbypræst. Han tog sig med iver af sin besiddelse
og fik blandt andet snart gårdens jorder udredede fra byens. I 1734
ombyggede og istandsatte han hovedbygningens sydlige fløj, hvis vestre
parti skal være meget gammelt; over en indkørselsport midt på byg
ningen opsatte han en sten, der bærer et fromt vers samt hans og hans
hustru Kirstine Bruuns navne. Indvendig fremtrådte huset med gip
sede og betrukne værelser. To sidefløje var af bindingsværk, en nordre
havde vistnok tidligere været den egentlige beboelse, hvilket nærmere
skal omtales. På hans tid ødelagde en brand ladegården, som han op
førte på ny. Han købte lidt over 23 tdr. htk. kongeligt strøgods, som
kom ind under Rønnebæksholm. Der er næppe tvivl om, at kaptajn
Tage var en dygtig jorddrot; han døde 1760 som oberstløjtnant og
fik sin grav i Haraldsted kirke.
Ti år før havde han solgt Rønnebæksholm til oberstløjtnant af
kavaleriet Jens Müller, der allerede afgik ved døden 1753 og som
blev bisat i Rønnebæk kirkes kapel. Enken, Barbara Marie Munthe,
fejrede efter sørgeårets udløb sit bryllup her på gården med ritmester
Christian Waltersdorff, som 1755 skødede ejendommen til Niels Juels
sønnesøn, overhofmester på Sorø Akademi, gehejmeråd og hvid rid
der Carl Juel, der ikke havde fast bolig på Rønnebæksholm. Hans
overtagelse af stiftamtmandskabet på Fyn i 1760 har vel været med
virkende årsag til, at han det følgende år skødede gård og gods til
virkelig kancelliråd Peder Collett, søn af en rig og anset købmand i
Kristiania af en fra England stammende fornem slægt.
Den ny ejer, der havde taget juridisk embedseksamen, anvendte
40.000 rdl., størsteparten af sine midler, på dette køb. Ifølge jorde-
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Grundtvigs studerehus opført af M. G. Bindesbøll 1852. Digteren satte i »De Le
vendes Land«, et minde over sit lykkelige, men kortvarige ægteskab med fru Ane
Marie Toft (fot. Nationalmuseet).

bogen af 1760 beløb hovedgårdens ager og engs hartkorn sig til godt
27 tdr. med henimod 4 tdr. skov- og mølleskyld, bøndergodset til om
trent 230 tdr. med lidt over 4 tdr. skovskyld. Han var en ivrig jæger
ligesom sin slægt før og i nutiden. Under en jagt på egnen styrtede
han med hesten og døde kort efter — i januar 1763 — som følge af
faldet, kun 33 år gammel. Hans lig blev bisat i Rønnebæk kirkes
kapel. En samtidig kvindelig slægtning omtalte, at han, der var ugift,
så godt ud, var munter og godmodig og gerne ønskede at tækkes da
merne. Broderen, den velhavende Johan Collett, som havde titel af
virkelig kammerråd, fik 1764 skøde på Rønnebæksholm efter at have
udkøbt sine søskende. Hans besiddelsestid blev på forskellig måde af
betydning. Allerede 1763 var hovedgårdens marker blevet separerede
fra tilgrænsende bønderjorder og inddelte i 12 kobler; fælledskabet
på Næstved overdrev ophævedes. Omkring de ny indtagne hovmarker
12 DSH 5
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lod han grave dobbelte grøfter og sætte stengærder. Ifølge en forening
med Næstved bys magistrat afstod denne ham det såkaldte Hosemosevænge — navnet er senere forvansket til Hovedmose eller Horsemose
— mod en vis årlig afgift; senere, i 1776, fik han kgl. skøde på Røn
nebæk sogns kongetiende. Han omtales som en virkelig dygtig gods
ejer, i høj grad afholdt af bønderne, som han hjalp på alle måder,
bistået af sin hustru, en præstedatter fra Lolland. Som et synligt minde
om de to brødre Colletts tid står endnu i spisestuen på Rønnebæks
holm en bilæggerovn med slægtens gamle våbenskjold, der viser en af
tre trippende hinde ledsaget sparre, belagt med tre ringe.
Efter at have været herre her i fjorten år skødede kammerråd Col
lett 1777 gård og gods for 42.800 rdl. til generalkrigskommissær, kam
merherre Magnus Beringschiold. Kendt er denne mands eventyrlige
ungdom og omflakken i fremmede lande, hans andel i sammensvær
gelsen mod Struensee og hans formodede intriger mod Guldberg, hvad
der førte til hans arrestation i Næstved i året 1781. Længe havde han
således ikke fået lov til at sidde på Rønnebæksholm, men dog længe
nok til, at hans, »den gale Kammerherre«s navn varigt er knyttet til
gårdens historie som den berygtede bondeplagers. Han førtes til Munk
holm, sad senere på Bergenhus, men opnåede dog til sidst en slags fri
hed i Stavanger, hvor han stækket og nedbrudt døde 1804. Hans tro
faste hustru, Marie Christine, født von Cappelen, der skal have søgt
at mildne den ubændige mand, fik efter arrestationen fri rådighed
over Rønnebæksholm, som hun året efter solgte for 47.000 rd. til søn
nen, kammerherre, konferensråd Ditlev Beringschiold, 1783 optaget
i den danske adel med navnet Wedelsparre sammen med broderen
Thomas, der ejede Sparresholm og Raadegaard.
Kammerherre Wedelsparre var dennes absolutte modsætning, mild
og god. Han mindes navnlig for sine forskønnelser af gårdens om
givelser. Han lod grave parken i haven for at tørlægge det omliggende
terræn og benyttede jorden til at fylde graven øst og nord for hoved
bygningen ; først langt senere blev den vestlige voldgrav tilkastet. Også
en anselig fiskepark vest for ladegården og kastaniealleen, der danner
en så statelig opkørsel, er hans værk. Haven forsynedes med talrige
ædle frugtstammer og humle »af en god Art«. Han fuldførte endelig
nede ved landevejen en forpagterbolig, mejeri og staldlænge. En min-
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dre forøgelse af godset fandt sted i Wedelsparres tid. Det bestod 1785
af 38 bøndergårde og 47 hele og halve huse med tilhørende kålhaver.
Hele Rønnebæk by, kun nogle kirkehuse undtagne, ialt 13 gårde og
33 huse hørte under Rønnebæksholm, som ligeledes ejede alle Myrups
gårde, idet det øvrige gods lå fordelt i Borup, Bøgesø, Nestelsø, Rette
strup, Sipperup og Stenstrup. Bygningerne på godset var vel holdte,
jorden i forsvarlig tilstand.
I 1798 solgte kammerherre Wedelsparre Rønnebæksholm til rit
mester, senere oberst, kammerherre, greve Joachim Moltke for 85.000
rdl. og flyttede så til Næstved, hvor han døde 1812. Greven skildres
som en dygtig og ordentlig bestyrer af gård og gods. Han indrettede
kapellet ved Rønnebæk kirke til familiebegravelse og blev selv bisat
her 1820. Hans enke, grevinde Ellen Cathrine Kirstine Moltke, født
Neergaard, en datter af den adlede etatsråd Jens Bruun de Neergaard
til Svenstrup, beholdt ejendommen i ti år og stillede den derefter til
auktion. Den købtes da — i 1830 — af universitetsforvalter, kam
merråd Thomas Ludvig Grüner for en sum af 92,100 rdl. rede sølv.
Optaget af embedsforretninger boede han aldrig på Rønnebæksholm,
som han atter i sommeren 1840 for 30.000 rdl. sølv og 105.000 rdl.
sedler afhændede til cand. jur. Harald Toft.
Selv om denne kun ejede gården ganske kort, han døde allerede i
november det følgende år, tidlig ramt af en brystsvaghed, fik han dog
ikke lidet udrettet. Han lagde en del bønderjord ind under hovedgår
den, ordnede forskellige indviklede sager og af skaf fede hoveriet, lige
som han i 1841 lod hovedbygningen ombygge. Den udstrakte sydfløjs
trappegavle stammer sikkert alle fra denne ombygning. Den tidligere
omtalte port tilmuredes, hvorefter hovedindgangen blev gennem en
dør på gårdsiden ; her fik stenen fra kaptajn Tages tid sin plads. En
anden dør anbragtes på den modsatte side, ud mod haven. Samtidig
nedrev man en nordre fløj, et gammelt bindingsværkshus over svære,
tykke kældre, der tilkastedes, og som vistnok stammede fra en fra
først af til beboelse indrettet bygning.
Harald Toft havde, kort før han købte Rønnebæksholm, ægtet frø
ken A ne Marie Carlsen fra Gammel Køgegaard. Kun ni måneder af
deres korte ægteskab levede de her på stedet. Efter mandens tidlige
død sad hun enke i en halv snes år med det eneste barn, datteren
12*
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Haralda Judithe Johanne Margrethe Toft. Fru Toft omtales som en
begavet kvinde af et mildt og kærligt hjertelag. Hun havde megen ind
flydelse på egnens folk, navnlig i kristelig henseende og varetog med
iver og interesse ejendommens tarv. Godsets bønder tilbød hun går
dene, først som arvefæste, senere som fri ejendom på meget billige
vilkår; kun lidt over halvdelen modtog dette tilbud. Da hun 1851 blev
Nicolai Frederik Severin Grundtvigs anden hustru, skødede hun, som
havde hensiddet i uskiftet bo, ved gavebrev Rønnebæksholm til datte
ren, men forbeholdt sig dog selv at styre godset. Grundtvig spiller kun
en rent forbigående rolle her. En lille pavillon, tegnet af M. G. Bindesbøll, opførtes 1852 til ham i haven ; her kunne han søge ensomhed
under sine ophold på gården, når hans sind trængte til lægedom og hvile.
Her lyttede hans opladte øre uforstyrret til »Fredskovens Nattergale«.
Efter fru Grundtvigs død 1854 overtog hendes broder, den kendte
politiker, kammerherre Hans Rasmussen Carlsen hvervet som mynd
ling for frøken Haralda Toft, der 22 år gammel fejrede sit bryllup
hos onkelen på Gammel Køgegaard med den senere kammerherre,
hofjægermester Peter Ferdinand Collet. Brudgommen var født i Kri180
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stiania, men kom allerede som dreng her til Danmark, efter at hans
fader havde købt Lundbygaard. For anden gang erhvervedes Rønne
bæksholm af denne slægt. De unge ægtefolk boede her indtil 1870 og
flyttede da til Lundbygaard, hvor hustruen 1892 afgik ved døden.
Begge ejendomme blev drevne på mønstergyldig måde. I årene 1889 90 fik Rønnebæksholm hovedbygning sit nuværende udseende. De to
bindingsværks sidefløje blev nedrevne og på ny opførte af grundmur ;
også nye avlsbygninger blev rejste.
Sønnen, kammerherre, hofjægermester, cand, polit. Holger Peter
Harald Collet (1864- 1943), overtog 1889 bestyrelsen af Rønnebæks
holm, som han 1896 fik overdraget ved gavebrev. Sidstnævnte år æg
tede han frøken Polly Hegermann-Lindencrone, ryttergeneralens dat
ter, og førte hende til dette sit fødested. Ved faderens død 1909 overtog
han Lundbygaard. Rønnebæksholm blev derefter enkesæde for P. F.
Collets anden hustru, Palæmona Collet, født von Geijer. I 1942 skø
dede kammerherre Collet gården til sin nævnte hustru, der døde i
1945, hvorefter den gik over til den yngre søn, hofjægermester Carl
Frederik Collet (født 1905), siden 1942 ejer af Katholm.
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Der hviler en egen klosteragtig stemning over den lange, lave, hvide
bygning med de mange takkede gavle. Store kastanier hegner den vest
lige fløj; mod øst står en pragtfuld, højt knejsende, enlig lind. Haven
er køn og velholdt. Den ældste abildgård lå vist nok uden for den
nordre grav; efterhånden udvidedes anlægget af Wedelsparre og —
ned mod Rønnebæksvejen — af grev Moltke. I kammerherre Collets
tid blev det delvis omlagt, med udstrakte plæner, prydede af enkelt
stående træer. Mod nord og øst afgrænses selve herskabshaven af vel
voksne lindealleer. Mellem stammerne skimtes den nære sognekirke
på bakken bag engen, hvor en yndefuld birkelunds stammer lyser op.
Rønnebæksholm har nu et tilliggende af 372 tdr. ager og eng og
391 tdr. skov. Jorderne er gennemgående lette. Fredskoven, Skytte
skoven, Størlingeskov og Horsemose består af bøg. 1864 fuldførte,
den ældre kammerherre Collet den af hans moder påbegyndte beplant
ning af Rønnebæksholms bakker med nåleskov, til dels afdrevet og
atter beplantet med eg og bøg. Senere tilplantede han størsteparten af
Løjed bakker og overdrev, et arbejde, der fuldførtes af hans søn, der
også anlagde et fasaneri. Oppe på bakkerne, gemt bag gran og fyr,
mellem brombærranker og vilde roser, ligger en lille jagthytte ; herfra
er der milevid udsigt over et frugtbart og afvekslende landskab.
POUL BREDO GRANDJEAN

EJERE
1321
1399
1571
1646
1653
1727

Jens Tuesen (Due)
Cort Moltke
Kronen
Caspar Paslick
Edel Johansdatter Urne
Niels Mund
Ch. Tage

1750-61 Forskellige ejere
1761 Peder Collett
1777-1840 Forskellige ejere
1840 H.Toft
1869 P. F. Collet

BYGNINGER

Bindingsværkslænge
1734 Firefløjet anlæg. Ladegården
genopført efter brand

1841 Ombygning af hovedbygning
1852 Studerehus til Grundtvig opført
ved M. G. Bindesbøll
1889 Ombygning af hovedbygning,
nye avlsbygninger

Raadegaard set fra syd, fra garden (fot. Niels Elswing).

Raadegaard
Everdrup sogn, Bårse herred, Præstø amt

Ved begyndelsen af den nyere tid lå der på grænsen mellem Everdrup
og Toksværd sogn, godt gemt inde mellem store ege- og bøgeskove,
to lokaliteter af navnet »Raade«. Den ene, Store Raade, som lå inden
for Toksværd sogns grænser, var en ganske lille landsby, kun bestå
ende af tre gårde; den anden, Lille Raade, var en enkelt gård. Denne
blev kærnen i den senere Raadegaard.
Allerede første gang, vi møder Lille Raade i det historiske kilde
materiale, nemlig ved begyndelsen af 1600-tallet, har den en stilling,
der er noget forskellig fra de fleste andre bøndergårdes på de kanter
ved den tid: Den lå ikke i driftsfællesskab med nogen anden ejendom,
bortset fra at den havde et indhegnet overdrev fælles med gårdene i
Store Raade. Gårdens jord var af jævn, ja ringe kvalitet; men i sin
udstrakte adgang til skov havde den en betydelig rigdomskilde, idet
der her kunne opfedes talrige svin (omkring 150 om året), foruden
hvad skoven ellers kunne give.
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Omkring år 1600 var Lille Raade en fæstegård under herregården
Sparresholm, og 1680 fik gården i Peder Jørgensen en fæster, der
kom til at præge den for lange tider. Først og fremmest byggede han
gården en egen mølle. Det var allerede en særstilling for en fæste
bonde at have sin egen mølle; men også på anden måde skaffede
Peder Jørgensen sig en særlig begunstigelse: Han fik garanteret sig
fæste på gården på livstid. Som det ses, udbyggede Peder Jørgen
sen yderligere den særstilling, Lille Raade allerede fra første færd
havde indtaget overfor egnens andre bøndergårde ved ikke at være
deltager i noget landsbyfællesskab. Hans fæstertid danner derfor epoke
i gårdens historie. Hvornår han døde, ved vi ikke. Sandsynligvis skete
det engang i 1670’erne. Da han ikke var mere, kom der en nedgangsog trængselstid for gården, hvad enten dette så skyldtes fæsterskiftet
eller det ejerskifte, der i 1671 var sket oppe på herregården Sparresholm. Her var godsejeren, Søren Lauridsen, død, og godset med alle
dets tilliggender var gået i arv til hans broder, Jens Lauridsen, der i
forvejen ejede Nysø. Her blev han åbenbart ved med at sidde, og her
fra må Sparresholm og dets fæstegårde altså være blevet styret. En
mand uden for bondestanden, en vis »Seigneur« Sebastian Fabricius,
havde i 1680’erne Lille Raade »i Leje«. 1688 takseredes gårdens hart
korn til 11 tdr. 5 skpr. 1 alb. foruden »Svins Olden«, der ansattes til
ikke mindre end godt 8 tdr. htk. I den tid, der derefter fulgte, be
gyndte Sparresholms ejere at drive Lille Raade ved hjælp af en karl
og en pige, som blev anbragt på gården, og der kunne ikke være nogen
tvivl om, at Lille Raades eksistens som selvstændig gård derved var
alvorligt i fare. End mere truende måtte det føles, at naboen ovre i
Toksværd sogn, den lille landsby Store Raade, netop i disse år var
ved at blive opslugt af herregården. Her blev fæstegårdenes marker
lagt ind under Sparresholm, og gårdfæsterne blev reduceret til husmænd, der var henvist til at tjene det daglige brød ved at gå på
dagleje.
Lille Raade klarede sig dog. Jorderne dreves stadig — så nogen
lunde — som en selvstændig gård, og gårdens bygninger gav ly til
dens eget kvæg, og endelig et langt stykke ind i 1700-tallet bestemte
Sparresholms ejer sig til at lade Lille Raade nyde den normale fæste
gårds lod og få sin egen fæster.
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Hallen på Raadegaard (fot. Niels Elswing).

Et særligt kapitel danner møllen, Raade mølle som den kaldtes.
1685 erklæres til skattemandtallet, at den er »øde«. Mølleren, der hed
Hans Jørgensen, levede under husmandskår og synes ikke at have
haft andet kvæg end nogle få får. Det er ganske øjensynligt, at Lille
Raades ændrede — og forringede — stilling har ramt dens underlig
gende mølle meget hårdt. Møllen var der dog endnu; men så blev
den i året 1694 hærget af ildsvåde, og den ville være forsvundet ud
af Raadegaards historie for stedse, om ikke herremanden på Sparresholm nu pludselig havde fattet interesse for den. Han søgte rente
kammeret om at blive fri for at betale skat af den i to år, så han
imens kunne få råd til at bygge den op igen, og dette bevilgedes ham.
Fra nu af kom der igen gang i mølleriet; Raade mølle fik noget at
arbejde med, og den kunne igen ernære én møllerfamilie. Mandtallet
for »Krigsstyrsskatten« for 1710- 11 fortæller dog, at »Raade Mølle
er ickun af maadelig Tilstand«.
Fra omkring 1700, da man helt var holdt op med at lade »Store
Raade« komme i betragtning som selvstændig landsby eller noget
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selvstændigt i det hele taget, begynder de historiske kilder at omtale
Lille Raade som Raadegaard og dette navn fastholdtes for fremtiden.
I 1740’erne var Raadegaard fæstet bort til en mand ved navn Peder
Hansen. Vi ved iøvrigt intet om ham ; men navnet tyder i al fald på,
at han var af bondestand. Det var den følgende fæster derimod ikke.
Særlig højt på strå var han vel næppe; men han tituleredes i hvert
fald »Monsieur«. Navnet var Hans Christian Hansen. At der nu var
kommet bedre gænge i gårdens drift, ses alene af de oplysninger om
folkeholdet, der foreligger i skattemandtallene. I 1762 havde Hans
Christian Hansen 2 karle, 2 piger og en huskone til sin hjælp. 1777
blev Raadegaard fæstet til bonden Hans Jensen. Hvilket aktiv gården
da var for Sparresholm, ses af, at han i årlige afgifter, herunder en
pengeydelse i stedet for hoveri, samt de ordinære skatter, der i de
tider betaltes via herremanden, svarede 30 rdl. Desuden var møllen
blevet arbejdet således op, at den kunne svare 24 rdl. om året. Dens
nære forbindelse med Raadegaard synes på dette tidspunkt at være
fuldstændig ophørt.
I året 1781 overtoges godset Sparresholm med tilliggende besid
delser, herunder fæstegården Raadegaard, af kammerherre Thomas
Beringschiold, senere kaldet Wedelsparre, en mand, der var indstillet
på at ville reformere godset efter tidens nyeste metoder inden for
landbruget, en meget energisk mand og tillige en hård herre overfor
sine undergivne. Han omlagde Sparresholms bedrift efter det moderne
»Kobbelbrug«, nylig indført fra Holsten, og — efter hans egne ud
talelser — for at spare på sine hovbønders arbejdskraft foretog han
en opdeling af godsets jorder, og det blev årsag til, at Raadegaards
stilling med ét slag blev totalt ændret. Han skilte nemlig de jorder fra
Sparresholms hovmarker, som oprindelig havde ligget under Store
Raade (ca. 6 tdr. htk.), og lagde dem sammen med Raadegaards op
rindelige hartkorn (ager og eng ca. 12 tdr. htk.). Raadegaard fik der
efter stillingen som en avlsgård, knyttet til Sparresholm, og den fik
som en anden herregård fæstegårde lagt under sig (med ca. 18 tdr.
htk. tilsammen).
Wedelsparre ejede Sparresholm og Raadegaard til 1789. Han efter
fulgtes af godsejer Heinrich, der beholdt dem en halv snes år. Den
følgende ejer, baron Selby til Bækkeskov, solgte dem allerede i 1804
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til Carl Grandjean. Godsejer Carl Grandjean gav Raadegaards
skæbne en ny og meget afgørende retning. Umiddelbart efter at han
havde overtaget Sparresholm med underliggende avlsgård Raadegaard, solgte han denne sidste fra, og køberen, den 24-årige sekond
løjtnant Peder Jochum Grandjean, en slægtning af sælgeren, gjorde
avlsgården til en selvstændig proprietærgård.
I begyndelsen af 1780’erne havde Raadegaard fået sit jordtilliggende ganske antageligt forøget. Dette måtte naturligvis stille øgede
krav til gårdens bygninger, og det blev efterhånden nødvendigt at
foretage udvidelser og ombygninger. Gården havde form som en
bondegård med fire længer i karré; men dimensionerne var større og
udførelsen mere statelig. Den nordre længe var stuehus og rummede
8 herskabsværelser foruden folkestue, køkken o. lign. Den var i 19
fag og 9 alen i dybden. Østlængen, der var 17 fag lang med en dybde
på 13% alen, rummede stald, foderlo, svinesti, hønsehus og karle
kammer. Vestlængen var næsten dobbelt så lang, nemlig 32 fag,
medens den havde samme dybde. Her var mejeri, bryggers og bager
ovn i den ene ende og kostald i den anden ; i midten var en stor gen-
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nemkørselsport. Sydlængen var 22 fag lang og 12 alen dyb. Den
brugtes til lo og lade. I løbet af de følgende årtier skete der visse ud
videlser, idet nemlig stuehuset fik 14 fag mere, og den i forvejen
meget lange vestlænge udvidedes med hele 15 fag.
Peder Jochum Grandjean blev ikke længe ved med at være gods
ejer. I foråret 1808 stillede han gården til auktion, og der blev givet
hammerslag på den. (36.200 rdl.). Den nye ejer hed Jacob Muus. Han
beholdt Raadegaard til sin død i 1828. De følgende ejere skiftede
meget hurtigt, først I. P. Johnsen havde den i længere tid (1923 -40).
1943 overgik gården til A/S Ambrebel og 1961 som personlig ejendom
til ejeren af aktieselskabet, godsejer Ejler John Harry Ruge. I 1950
tilkøbtes Tågeskov med ca. 300 tdr. Id. og 1958 ca. 80 tdr. Id. skov
fra Sparresholm. Raadegaards areal er nu 550 tdr. Id. ager og 280
tdr. Id. skov. I de senere år er gården helt eller delvis ombygget ved
arkitekterne Oppenheim, Tidemand og Wagner Schmidt.
SIGURD JENSEN

EJERE

1600 -1804 Fæstegård under
Sparresholm
1804 P. J. Grandjean
1808-1961 Forskellige ejere
1961 E.J.H.Ruge

BYGNINGER

Kaldt Lille Raade
ca. 1700 Nu kaldt Raadegaard
1806 Firlænget gård
Delvis ombygget ved
arkitekterne Oppenheim,
Tidemand og Wagner Schmidt

Sparresholm set fra øst (fot. Niels Elswing).

Sparresholm
Toksværd sogn, Hammer herred, Præstø amt
Et par mil øst for Næstved, på sydsiden af den højslette, der kulmi
nerer i Overdrevsbakken ved Vester Egede, ligger Sparresholm, et
anseligt og for sin tid karakteristisk herresæde; selve gården 100
meter over havet, nogle af markerne endog endnu højere. Egnen er
skovrig og har tidligere også talt mange småsøer, som dog for største
delen er udtørrede. Vest for gården, tæt ind til dens mure, lå således
en sø på over tredive tønder land, nu forvandlet til eng og delvis
bevokset med en smuk birkelund. I øst strækker Storskoven sig som
et læbælte, der dog ikke helt formår at skærme mod havtågerne, når
de ude fra Faksebugten vælder frem som tætte skyer over skovens
træer. Kridtet findes tæt under den faste, lerede jordbund. Klimaet er
ret koldt. Sneen falder tidligere her og holder sig længere om foråret
end blot nogle få mile borte. — På dette sted lå i middelalderen et
fast slot Paddeborg, første gang omtalt 1334 som ejet af Ove Pedersen
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(Gere); i 1345 indtog kong Valdemar borgen, der efter traditionen
blev lagt helt øde. Ved indretning af mælkekælder i hovedbyg
ningens søndre fløj traf man — 1850 — umiddelbart under gulvet
på resterne af et meget stort tårn med tykke mure, hvis sønderbrydelse voldte største besvær. Ved en større arkæologisk undersøgelse,
foretaget af Nationalmuseet i 1958, blev betydelige rester af det
middelalderlige borganlæg afdækket og opmålt. Det omfattedes af
en ringmur, op til hvilken der oprindelig — ca. 1200 — var bygget et
palatium, der efter midten af århundredet afløstes af et svært tegl
stenstårn opført i firkant og med dobbelte kassemure. Ved udgrav
ningerne fandtes mønter fra Valdemar Atterdags tid samt en del
keramiske skår. I gulvet i sydfløjen er murene samt en brøndindfat
ning vist ved optegning. — Da Paddeborg blev erobret, ejedes den
endnu af Ove Pedersen og derefter af hans sønner. En af disse, Hen
rik Ovesen, solgte 1398 sin part, vel nok hovedparten, og noget gods
til den kendte Roskildebisp Peder Jensen Lodehat, der efterhånden
blev stedets eneejer.
I lange tider var godset nu et biskoppeligt len. Bispestolens sidste
lensmand her, Claus Daa til Ravnstrup, fik 1528 livsbrev på Padde
borg for sig og ægtefælle. Efter reformationen beholdt han lenet. Få
år senere blev han som belønning for tro tjeneste fritaget for afgiften:
1 læst korn, 4 tdr. smør, 1 td. honning og 7 lødige mark penge. Alle
rede i hans levetid tog kronen bestemmelse om lenet. Ved skøder af
1569 og 1570 blev det overdraget til Peder Oxe og hans arvinger; da
Claus Daa og hans hustru først skulle dø, fik imidlertid hr. Peder
samtidig et foreløbigt forleningsbrev på andet gods. Den navnkundige
rigshofmester kom aldrig til at tage Paddeborg i besiddelse. Han døde
barnløs i efteråret 1575, ikke længe efter at Claus Daa havde lukket
sine gamle øjne. Hofjunker Oluf Daa til Ravnstrup overtog Padde
borg som pantelen efter faderens død og efterlod det atter til sin søn,
den senere rigsadmiral Claus Daa, der 1606 modtog et kongeligt gælds
brev på 3752 daler, idet lenet lagdes ind under kronen. Det følgende
år mageskiftede Christian IV det til sin skænk, Jens Sparre til Vinderup, som bl. a. erholdt 3 gårde i Paddeborg.
Jens Sparre havde set sig vidt om i verden. En tid arbejdede han i
kancelliet, gjorde så forskellig hoftjeneste og tjente under Kalmarkri-
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Sparresholm set fra nordøst (fot. Niels Elswing).

gen som generalvagtmester. Gentagne gange ledsagede han kongen til
udlandet, blev da også ridder og sad endelig som lensmand flere steder
østen for Sundet. Af de tre gårde i Paddeborg oprettede han 1609 en
hovedgård og fik samtidig tilladelse til at holde Toksværd kirke for
sin rette sognekirke i stedet for Kongsted, der lå langt borte.
Nu påbegyndtes opførelsen af gården her, som helt og fuldt blev et
nyanlæg. Terrænforholdene tvang anlægget frem efter en hovedakse,
nærmest i vest-øst. Borggården — af enkelthustypen uden trappetårn
— lå på et voldsted helt omgivet af vandgrave, hvoraf nu kun er be
varet den del, der skiller borggården fra den oprindeligt trefløjede
ladegård. Adgangen var fra øst gennem en port i dennes midtfløj,
laden, over hvilken en stentavle med et vers, bygherrens navn samt
årstallet 1609 var indmuret; stenen er nu opsat over hovedbygningens
indgangsdør. Den murede fritrappe med de to løver, der holder kugler
i poterne, stammer sikkert fra opførelsestiden, muligvis har de båret
en baldakin. Udfor dette indgangsparti var anlagt en vindebro over
graven, senere afløst af en pælebro, der atter — i 1862 — erstattedes
med den nuværende murede bro ; de svære stenlodder, der benyttedes
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ved op- og nedhejsning, ligger endnu her. Jens Sparres stenhus var en
statelig renæssancebygning med stenkorsvinduer og stenkarme med
rige forsiringer; af den oprindelige sandstensudsmykning på kvisten
over indgangen er bevaret tre allegoriske figurer og to skulpterede
tværbånd; en anden sandstensfigur, en romersk kriger, nu opstillet i
haven, har sagtens også oprindelig været anbragt på bygningen. Under
hele huset er der hvælvede kældere. Ved udgravningerne i 1958 afdækkedes i haven murede afløbsrender, der ledte fra husets hemme
ligheder ud i voldgraven mod vest.
Jens Sparre døde 1632 på Båhus, hans sidste forlening. Han skildres
som en retfærdig, gudfrygtig og godgørende mand. Ved den nordre
side af Toksværd kirke havde han ladet opføre et begravelseskapel for
sin slægt. Kun én af hans sønner, Christian Sparre, nåede den voksne
alder. Efter moderens død arvede han Sparresholm, hvori dog også
søsteren Susanne, gift med Erik Kaas til Restrup, havde part. Jordebogen fra 1647 viser gården ansat til 96 tdr. htk. med godt 411 tdr.
bøndergods.
Christian Sparre gjorde en tid tjeneste som hofjunker, men levede
ellers sit korte liv uden at bekymre sig om stort andet end sin egen
behagelighed. Jævnligt skikkede han bud til handelsmanden Jørgen
Eggertsen i Næstved. Den »allerbedste« franskvin og akvavit, rhinsk
brændevin og tysk øl var sager, som stod højt i kurs på Sparresholm.
Fik handelsmanden en ny sort vin i sin kælder, udbad den tørstige
junker sig straks en prøve. At Christian Sparre ved sin død i 1658
efterlod en gæld på godt 27.000 rdl. foruden renter, behøver ingen
lang forklaring. Hans løsøre talte imidlertid mange kostbarheder: guld
og sølv, perler og diamanter og dyre stoffer. Han var ugift. Gården
gik i arv til søsterdatteren, den 13-årige Sidsel Kaas, som, endnu før
hun var fyldt de sytten, ægtede Christian V’s yndling Vincentz Joachim
von Hahn. Da han i stort optog kom til Sparresholm og fik hendes
ja, var dette i øvrigt højlig mod forældrenes ønske.
Allerede samme efterår — 1662 — blev gård og gods skødet til
krigskommissær Søren (Severin) Lauridsen for 23.000 rdl. species.
Gårdens bygninger blev sat for 2000 rdl., hver tønde af hovedgårds
taksten regnedes til 45 rdl. Bøndergodsets hartkorn beløb sig til 450
tdr. Der tales om de skønne skove og den gode jagt. Den ny ejer, der
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var borgmestersøn fra Præstø, benyttede tilnavnet Prestonius, hvad
der vistnok ikke har været påagtet i tidligere tid. Aftrykket af hans
ringsignet viser et skjold, hvori en af to seksoddede stjerner ledsaget
trane, holdende en sten i kloen, på hjelmen to vesselhorn og derover
initialerne S. L. P. Pengene havde han tjent som handelsmand i Køben
havn, hvor han var en af stadens 32 mænd. Han virkede dernæst i den
brydsomme stilling som krigskommissær i Sjælland. Broderen Jens
Lauridsen, kendt som Nysøs bygherre, arvede Sparresholm. Hoved
gården blev 1688 takseret til godt 33 tdr. ager og engs hartkorn med
5 tdr. skovskyld; 115 tdr. land lå under plov, der bjergedes årlig 116
læs hø og var græsning til 30 høveder. Jens Lauridsen døde 1689 og
efterlod begge gårde til sin søn, Laurids Lauridsen. Efter alt at dømme
er det ham, der har ladet de to sidefløje opføre omkring 1700; den
meget smukke trappe med udskåret dokkeværk i midtfløjen synes at
stamme fra samme tid. Lauridsen, der døde i 1720 uden at efterlade
sig arvinger, testamenterede Sparresholm til en mangeårig ridefoged,
Anders Christensen, som en gang havde reddet ham fra at blive for
givet. Den nybagte jorddrot antog sin velgørers navn og opnåede
siden titel af kancelliassessor. Efter hans død 1743 tilfaldt gård og
gods sønnen, krigsråd Laurids Lauridsen, der endnu 1767 nævnes som
ejer af gården.
I den følgende tid skiftede Sparresholm stadigvæk herre. Kaptajn
Jacob Hansen, der fulgte efter krigsråden, skødede gården 1771 for
46.000 rdl. til inspektør på Holsteinborg Andreas From, som straks
efter solgte den videre til justitsråd Just Henrik Voltelen for 42.000 rdl.
Han afhændede ejendommen 1772 for 44.000 rdl. til oberst, kammer
herre Christian Frederik von Holstein, der 1776 solgte Sparresholm
for 45.500 rdl. til gehejmeråd Gregers Juel, død samme år, hvis enke
to år senere fandt en ny køber i den som krigshistorisk forfatter
kendte kaptajn Mouritz Friedenreich. Han beholdt kun gården til
1781, da den for 46.000 rdl. solgtes til generaladjutant, kammerherre
Thomas Beringschiold, der i 1783 blev nobiliteret under navnet Wedel
sparre. I lighed med faderen, den berygtede Magnus Beringschiold,
der havde ejet Rønnebæksholm, blev han ved sin hensynsløshed imod
undergivne anset som bondeplager, men han var på den anden side
en energisk og reforminteresseret landmand, der indførte moderne
13 DSH 5
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driftsmetoder og gennem rationel dræning forøgede landbrugsjord
arealet betydeligt. Også hovedbygningen blev i hans ejertid moderni
seret, bl. a. ændredes vinduerne og de oprindelige stenkarme udskifte
des med nye af træ.
Der kom først orden i tingene, da den rige konferensråd Johann
Friederich Heinrich 1789 købte Sparresholm, hvortil da hørte avls
gården Raadegaard og 260 tdr. hartkorn gods. Købesummen var 57.200
rdl. og 100 specier til fru Wedelsparre. Heinrich havde skabt sin posi
tion i Vestindien, hvor han efterhånden med megen dygtighed arbej
dede sig op til at stå som direktør for handelen. Der levedes nu flot
på Sparresholm. Herskabet førte stort hus, spiste på sølv og holdt sort
tjener. Gik turen til hovedstaden, var det med løber og fire heste for
vognen og under ledsagelse af forvalteren og skovrideren til hest.
Konferensråden gjorde meget for at ophjælpe det forsømte gods, som
han udskiftede ; mange gårde blev opbyggede og udflyttede. Bønderne
fik heste og redskaber, hver gårdmand en bryggerkedel. Skovene blev
behandlede med særlig varsomhed. Man fortæller, at Heinrich ikke
alene ikke solgte brænde, men selv købte til eget brug. Haven forskøn
nede han med springvand og driverier. I mange år bevarede bønderne
hans navn i taknemmelig erindring. Hans eneste søn var en ødeland,
hvilket måske var grunden til, at konferensråd Heinrich 1799 afhæn
dede gård og gods for 120.000 rdl. til baron Charles August Selby og
derefter tog ophold på Rustenborg i Lyngby, hvor han døde 1808.
I en tofags stue mod øst i midtfløjens nedre stokværk er bevaret
malede lærredstapeter og dørstykker fra tiden omkring 1800, men om
de er opsat i Heinrichs eller i Selby’s ejertid, lader sig ikke afgøre.
Baronen solgte Sparresholm 1804 for 153.000 rdl. til sin tidligere
godsforvalter på Bækkeskov, prokurator, senere virkelig justitsråd
Carl Vincens (Vilhelm) Grandjean. I de halvandet år, han var herre
her, gik det hårdt ud over gård og gods. Han solgte Raadegaard, en
del af hovmarkerne og noget skov for 30.000 rdl. til sin fætter, sekond
løjtnant i dragonerne Peder Jochum Grandjean. Ved denne lejlighed
gik dyrehaven tabt for Sparresholm. Endvidere frasolgtes Spangslod
den, 22 tdr. Id. af den fri hovedgårdstakst, til en bonde og Gråverhusene, 18 tdr. Id., til ejeren af Sophuslund. Alle bøndergårdene blev
solgte til selveje, efter sigende for 2 å 3000 rdl. stykket. Omtrent 45
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tdr. Id. bøgeskov blev hugget ned for fode — grunden kaldtes siden
Stødemarken — ligesom skovene i det hele taget var genstand for
rovdrift. Ingen kunne mistænke Grandjean for, at både hans fader,
bedstefader og oldefader havde virket som skovridere. Det kan ikke
nægtes, at Grandjean her optrådte som »herregårdsslagter« i stor stil.
I august 1805 solgte han Sparresholm for 100.000 rdl. til exam. jur.
Claus Friederich Seidelin. På sine forskellige handeler havde han
mindst tjent en lignende sum. Grandjean, der utvivlsomt var meget
dygtig, men også hensynsløs, købte Vennerslund på Falster, der ifølge
hans testamente oprettedes til stamhus for hans slægt.
Det Sparresholm, som Seidelin kom i besiddelse af, bestod af godt
21 tdr. fri hovedgårdstakst med 4 tdr. skovskyld, Toksværd kirke- og
kongetiende, hver på 48 tdr., og resten af godset, en del huse med lidt
over 14 tdr. htk. Han var en ung mand, der førte et alt andet end
eksemplarisk liv her på gården, hvor han ofrede rigeligt både til
Venus og Bacchus.
Naturligvis endte det galt. I marts 1807 måtte han sælge gården —
13*
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for et beløb af 100.000 rigsdaler kurant — til cand. jur. Niels de Bang,
som tidligere havde været ejer af herregården Benzonsdal, hvor han
havde vundet et agtet navn.
Sparresholm var blevet en miserabel landejendom. De bedste hov
marker var solgt, træer og krat groede rundt i jorderne, engene henlå
som uføre, fiskerierne var ødelagte, skovene sumpede og ufremkom
melige. Bang tog med godt mod fat på arbejdet og søgte først og
fremmest at forbedre markerne. Blandt hans fortjenester kan nævnes
oprettelsen af et værk til hørrens behandling. I anledning af krigs
tilstanden udrustede han et frivilligt korps på 200 mand; som beløn
ning fik han ridderkorset. Endnu ikke fyldt 40 år døde han imidler
tid i august 1815, hvorefter enken, fru Cathrine Amalie Henriette de
Bang, datter af den bekendte læge, konferensråd Callisen, bortforpagtede gården.
I 1836 overtog sønnen, cand. jur. Oluf Henrik Niels de Bang, be
styrelsen af Sparresholm. Til at begynde med gik alt ved det gamle,
da han, som han selv beretter, kun forstod sig lidt på landvæsenet og
tilmed havde en ukyndig forvalter. Efterhånden udviklede han sig
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med sej energi til at blive en dygtig landmand. Otte år senere købte
han gården for 80.000 rdl. samt en fast afgift til moderen. De føl
gende år fortsattes genrejsningsarbejdet støt og roligt. Efter en lang
og brydsom arbejdsdag bortforpagtede han sin fædrenegård fra maj
1863 og nød nu i en halv snes år et fredeligt otium. Han døde 1872
på sin 69. fødselsdag.
Hans søn, Oluf de Bang, overtog gården, som han selv drev fra
1873 til 1919, idet han som ivrig og dygtig landmand trådte i faderens
fodspor. Det bør særlig nævnes, at gårdens areal i hans tid blev be
tydelig udvidet ved køb af 90 tdr. Id. fra Raadegaard. Efter hans død
i 1926 ejedes Sparresholm af hans enke, fru Dagmar de Bang, født
Wolff-Sneedorff.
I 1928 lagde en brand Sparresholms avlsbygninger i aske; den
nye avlsgård er opført ved arkitekt Jørgen Jepsen. Kort forinden var
haven blevet lagt om af havearkitekt Erik Erstad-Jørgensen. Fru de
Bangs dødsbo solgte i 1958 77 tdr. skov til Raadegaard, og i 1959
afhændedes Sparresholm til de nuværende ejere: I/S Sparresholm ved
kammerherre Georg Christian Garth-Grüner og dennes søn godsejer
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Preben Georg Knud Garth-Grüner; ved overdragelsen afgaves yder
ligere 46 tdr. landbrugsjord til staten, gårdens nuværende tilliggende
er på 500 tdr. ager og eng og 500 tdr. skov.
Kammerherre Grüner har som egen arkitekt nedlagt et meget stort
arbejde i en højst tiltrængt restaurering af hovedbygningen .... og
med nænsom hånd ladet fornødne bekvemmeligheder installere. I et
af de hvælvede kælderrum er samlet fragmenter af sandsten fra husets
oprindelige udsmykning samt en del jordfund fra Nationalmuseets
udgravninger.
POUL BREDO GRANDJEAN

EJERE

BYGNINGER

1334 Ove Pedersen (Gere)

Kaldt Paddeborg
ca. 1200 Palatium
ca. 1250 Firkantet teglstenstårn
bygning

1398 Peder Jensen Lodehat
1606 Kronen
1607 Jens Sparre

1662 Søren Lauridsen (Prestonius)
1720 Anders Christensen
1767 -1789 Forskellige ejere
1789 J. Fr. Heinrich

1799-1807 Forskellige ejere
1807 Niels de Bang

1959 G. Chr. Garth-Grüner og
P. G. K. Garth-Grüner

1609 Indgravet enkelthus i 2 stok
værk, midtfløjen i nuværende
hovedbygning
Kaldt Sparresholm

1703 To sidefløje opført

ca. 1785 Hovedbygningen
moderniseret
1928 Avlsgården genopført ved
J. Jepsen efter brand
1954-57 Avlsgården moderniseret
1959 Restaurering ved
G. Chr. Garth-Grüner

Bækkeskov set fra syd, fra Dyrehaven (fot. Niels Elswing).

Bækkeskov
Everdrup sogn, Bårse herred, Præstø amt

Handlingen i Christian Winthers Hjortens Flugt er henlagt til hans
barndomsegn omkring Bækkeskov. »Den kronede ganger« styrter ef
ter det lange ridt, med hr. Strange Nielsen på ryggen:

»Hvor klare Skovbæk risler bag Bøgenes Skjul,
en Vandmølle vælter sine brusende Hjul;
den ligger dybt og dulgt, og Hulvejen snor
sig nær forbi Huset og ned mod Bolefjord.

Men nærved paa en Banke, hvor der er lyst og frit,
man skue kan til Nord og Syd, til Øst og Vest saa vidt,
hen over Akselhoved til Stevns med stejle Bred,
til Vildbanegaarden, til det lange, smalle Fedd.«
Stedet er nøje bestemt; Bolefjord er det gamle navn på Præstø
Fjord, som mod øst begrænses af feddet; Akselhoved var en landsby,
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hvis jorder senere lagdes under herregården Lindersvold, og Vildtbanegaarden hedder den dag i dag en gård i nabosognet Snesere. På
banken med den vide udsigt ligger nu Bækkeskovs fornemme hoved
bygning, men vandmøllen med det brusende hjul er forlængst for
svundet ligesom Akselhoveds bøndergårde.
Bækkeskov var sikkert oprindelig en af disse mange små sædegårde,
der var opstået ved, at en adelsmand simpelthen havde slået sig ned
på en af sine bøndergårde og holdt dug og disk dér; den var af
størrelse som de andre gårde i landsbyen, hvori den lå, og hvorefter
den havde sit navn, eller kanske lidt større, og kan godt have eksi
steret i mange år, før den første gang nævnes i de nu bevarede doku
menter. Vi begynder at kunne skimte den i 16. århundredes sidste
halvdel, da et og andet tyder på, at rentemester Jokum Beck til
Førslev (d. 1572) har haft en hovedgård her; sikkert er det, at hans
datter, fru Vibeke Beck, enke efter den norske adelsmand Tønne
Galde, har ejet og utvivlsomt også beboet den lille hovedgård, der
lå puttet ind her i skoven mellem de to bække Herredsbæk og Krobæk; da hun var død — efter 1609 — og stedt til hvile i Everdrup
kirke, hvor der endnu findes en ligsten over hende og en tidligere
afdød datter, tilhørte gården hendes eneste søn Christoffer Galde, der
synes at have været af en noget voldsom natur. Ved mageskifte med
kronen forøgede han Bækkeskovs tilliggende med en halv snes gårde
i de nærliggende landsbyer, og med dem fulgte skov til 270 svins
olden. Alt i alt ejede han (1625) 134 tdr. htk. Han døde ugift i efter
året 1631, og da hans søster og eneste arving fru Else Galde allerede
mange år forhen til kongen havde afstået alt det arvegods, der kunne
tilfalde hende i Danmark og Norge, kom gård og gods nu under
kronen og henlagdes under Vordingborg len. Til godset, der bestod
af 14 gårde i Sølperup, Sjolte, Brøderup og Stavnstrup samt 1 bol
i Lestrup, nogle få huse og Bækkeskov vandmølle, der ikke lå under
hovedgårdens takst, hørte skov til 520 svins olden, og alt i alt ansattes
gård og gods med mølle og skove til 131 tdr. htk.
Kun en stakket tid lå Bækkeskov under Vordingborg len, thi alle
rede 1633 afstod kongen gård og gods for 50 rdl. pr. td. htk. til Knud
Urnes enke, fru Merete Grubbe, der var datter af rigskansler Ejler
Grubbe til Lystrup. Både ved fødsel og giftermål hørte hun til lan200
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Baron Selby med datter. I baggrunden Bækkeskov. Maleri på Gavnø.

dets fornemste slægter, og af hendes talrige børn hævdede flere
fuldtud slægtens traditioner. En søn blev statholder i Norge og rigs
kansler, en anden rigsråd og rigsmarsk, en tredje gehejmeråd ; en
datter blev gift med rigsadmiralen hr. Ove Gjedde o. s. v. Skønt ad
skillige af hendes børn, børnebørn og børnebørnsbørn overlevede
hende, da hun i en høj alder døde 1656 i København, gik dog Bække
skov over på fremmede hænder, eller var det kanske allerede forhen,
for det er muligt, at hun alt 1650 har solgt gården. I dette år fik
hun nemlig selv først lovformeligt skøde på den af kronen, og det er
ikke usandsynligt, at just den omstændighed, at hun stod i begreb
med at sælge, har gjort det ønskeligt for hende at få sin hjemmel til
ejendommen bragt i rigtighed. Men hvorom alting er, sikkert er det
i alt fald, at gård og gods nogle år efter hendes død tilhørte admiral
Christoffer Lindenov til nabogården Lindersvold. Hans lille hoved
gård Bækkeskov kunne nok have trængt til en forøgelse, men skønt
landsbyen, hvori den lå, og som han vist alt på den tid ejede helt og
holdent, af brændtes af fjenderne 1658, benyttedes denne lejlighed ikke
til at drage dens jorder ind under gården. Når denne i Lindenovs tid
(1662) angives til 12 tdr. htk. foruden skoven, synes det ikke at skyl201
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des en forøgelse af dens tilliggende, men en vurdering på et andet
grundlag end det tidligere. løvrigt var det ikke blot Bækkeskov by,
fjenden havde huseret i, men hele egnen vidt og bredt. Her — ligesom
mange andre steder — synes det særlig at være gået ud over skovene,
for ved en ny taksation viste det sig, at gårdens skove nu kun kunne
anslås til 430 og godsets til 388 svins olden. For tredive år siden
havde gård og gods tilsammen haft skov til 1120 svins olden; og
dog var godset siden da en del forøget, dels ved tilkøbt gods, dels ved
en del pantegods fra kronen. Den samlede ejendom var på denne tid
omtrent 200 tdr. htk.
Livet havde bragt Christoffer Lindenov adskillig modgang. Hans
hustru, fru Dorte Friis, døde fra ham efter få års ægteskab; som
Holmens admiral havde han haft adskillige bryderier; 1657 blev han
afskediget i unåde, forvist fra hoffet og beskyldt for bedragerier;
hans godser ødelagdes ved krigen, og tab led han på lån, hvormed
han havde forstrakt kronen, sikkert også ved, at han ca. 1670 som
panthaver måtte overtage Store Restrup ved Aalborg. Det er meget
sandsynligt, at det var en medvirkende årsag til, at han 1672 solgte
sin fædrene gård Lindersvold til ritmester Aksel Urne, der var gift
med hans datter Anne Elisabet Lindenov. Admiral Lindenov døde
1679, vistnok på sin jyske gård, da han blev begravet i dens sogne
kirke Sønderholm. Hans svigersøn, der havde solgt Lindersvold efter
at have ejet den ét år, var død to år før på Bækkeskov på sin syvårs
bryllupsdag. Om han havde været ejer af denne eller kun haft den til
beboelse er uvist, men, om ikke før, fik hans enke fru Anne Elisabet
Lindenov den ved sin faders død.
I fru Lindenovs tid fandt Christian V’s matrikulering sted, hvorved
gårdens ager og eng ansattes til omtrent 11 tdr. htk., medens skov
skylden blev 9 -10 tdr. (230 svins olden). Bortset fra skovene var
Bækkeskov altså stadig kun som en større bondegård, men den havde
jo et ret betydeligt tilliggende af gods, som ved denne tid blev noget
forøget, og af væsentlig betydning var det, at fruen 1678 af kronen
købte sin sognekirke Everdrup, som hun skænkede en større og en
mindre alterkalk, og hvori hun indrettede et pulpitur for gårdens her
skab. Standsmæssigt skulle det jo være, men knuget af pengesorger
var hun ; da skatterestancerne på hendes ejendom 1691 voksede hende
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over hovedet, måtte hun overlade den til panthaveren, gehejmeråd
Otto Krabbe til Holmegaard, som to år efter skødede den til major
Sten Skinkel, der senere blev karakteriseret oberst; han døde her 1711
og blev begravet i Everdrup kirke hos sin første hustru, der var død
året efter, at han var kommet hertil. Hvis man kan fæste lid til en
gammel inskription, var han »en Helt, i hvis Bryst al Dyden boede
som udi sit eget Telt«. Hans enke Anne Marie v. Offenberg fulgte
ham i graven 1718, hvorefter hendes søn Rudolf Skinkel, der var født
her 1700, besad gården; han gjorde sig fortjent ved at oprette en
skole for godsets beboere i Engelstrup, men allerede 1729 solgte han
gård og gods for 12.000 rdl. til Knud Ahasverus Becker, en mand, der
har vundet en vis navnkundighed, men ikke for sine dyders skyld,
skønt det på hans epitafium hedder: »Kunde bestandig Kærlighed fri
fra Døden, havde han været udødelig, og kunde Forstand og Retvished frelse fra Graven, havde hans Liv bestandig holdt ud med hans
Rygte«. De skønne, spildte ord! Nu er manden kun kendt som bonde
plager, og kun kendt i denne egenskab, fordi det tog en trist ende
med ham, og hans voldsomme død bragte ulykke over hele godset.
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Han var en jyde, en færgemands søn fra Hvalpsund, og blev i sin
ungdom holdt til pennen. Det siges, at han var »ikke lidet skalkagtig«,
hvilket efter tidens sprogbrug nærmest vil sige, at han var upålidelig.
Det lykkedes ham i en ret ung alder — måske snarest fordi han var
gift med hofskrædder Brummondts datter — at blive ridefoged og
senere inspektør ved Vallø, som da tilhørte kongehuset, og det var
sikkert kun den omstændighed, der satte ham i stand til 1718 at opnå
stillingen som vicelandsdommer på Lolland og Falster, hvilket en
»skalkagtig« mand ikke just kunne siges at egne sig til. Mens han var
på Vallø, havde han et slet rygte for hårdhed mod bønderne, og som
ejer af Bækkeskov blev det ikke bedre med ham. Hadet til ham vok
sede blandt hans undergivne, og der dannedes et komplot mod ham.
Det kom til udbrud, da han en dag i august 1738 var redet ud for
at holde styr på hovbønderne; da han irettesatte og slog en af dem,
faldt de alle over ham og stak ham ned med høtyve, og hvad de ellers
havde ved hånden. Efterspillet blev meget sørgeligt; 11 mænd dømtes
til døden, 4 til arbejde i jern på Bremerholm, og 5 kvinder måtte van
dre i spindehuset. Godset blev så affolket, at det — efter hvad en
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senere præst på stedet har påstået — blev nødvendigt at besætte
gården med alskens løst pak, som lang tid efter satte sit præg på
godsets bønder. Beckers enke Helene Marie Brummondt ægtede snart
efter etatsråd Hans Folsach til Gjessinggaard ved Randers, som 1741
solgte Bækkeskov med tilliggende (249 tdr. htk.) for 17.000 rdl. til
kammeradvokat Bredo Munthe, der 1755 blev adlet med navnet von
Munthe af Morgenstierne. Længe havde Bækkeskov ligget gemt og
glemt bag sine tætte skove og sovet Torneroses søvn, men det var,
som om bloddåden, der havde hendraget alles blikke på den, tillige
havde rusket den op af den dvale, hvori den havde været hensunket.
Først efter den tid trådte den rigtig ind i herresædernes række.
Allerede 1740 havde Beckers enke gjort gården komplet ved at købe
90 tdr. htk. gods i Stavnstrup, Hemmestrup og det fjerntliggende
Nestelsø. Da Munthe overtog ejendommen, var den omtrent 230 tdr.,
og i de følgende år forøgede han den betydeligt; hans søn fortsatte
i samme spor. Desuden skaffede fader og søn adskillige tiender til
gården. Den første fæstede kongetienderne af Everdrup og Snesere
sogne af kommunitetet og Roskilde latinskole, den sidste købte 1761
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Everdrup kirke af kongen (som 1718 havde tilbagekøbt den, efter at
den i 40 år havde hørt til Bækkeskov), og 1778 Bårse kirke. Sam
tidig blev selve hovedgården og godset forbedret i flere retninger.
Kammeradvokaten byggede en vejrmølle i Stavnstrup, indrettede et
stampeværk i Helledes mølle, udvidede og forbedrede teglværkerne i
Sølperup og ved stranden, anlagde en slags planteskole på det sted,
hvor senere gården Bredeshave (1759: »Bredos Hauge«) kom til at
ligge og ombyggede 1744 hovedgårdens ene længe, den søndre. Den
vestre og nordre blev 40 år senere opført af hans søn, som endvidere
1782 oprettede ladegården Bredeshave, hvortil han lagde Bårse kirke
og en del gods. Også hovedgårdens jordtilliggende blev efterhånden
betydeligt udvidet. Den lille Bækkeskov by, knap 8 tdr. htk. foruden
lidt skovskyld, blev nedbrudt og dens jorder inddraget under hoved
gården, som også modtog forøgelser fra Brøderup, Sølperup og
Tågeskov. Den betydelige udvikling i løbet af en menneskealder op
lyses bedst ved et par tal. Den beskedne lille ukomplette sædegård,
Becker havde ejet, var efter en opgivelse fra omtrent 1744 vokset op
til en ejendom, der bestod af hovedgården, som var forøget med 12
tdr. ufrit htk., og til den sluttede sig ca. 280 tdr. htk. gods, beboet af
53 bønder og 64 husmænd, og 139 tdr. htk. tiender. Samtidig var
hovedgårdsjordernes drift blevet moderniseret. Trevangsbruget var
opgivet, og jorderne omdelt til 11 marker, hvoraf de 5 årlig blev besåede ; senere —før 1791 — ændredes det dertil, at der var 9 egentlige
marker, som besåedes i 4 år og derefter udlagdes med kløver i 5 år,
og 3 andre marker, der i to år bar havre og derefter hvilede i 4 år.
Hver mark var på omkring 40 tdr. Id., det samlede agerareal altså ca.
500 tdr. Id., og udsæden over 200 tdr. korn årlig. Gården havde ingen
egentlige enge, men i næsten alle markerne var der engpletter eller
sumpe, som kunne give 200 læs hø tilsammen, og desuden kunne der
årlig høstes 150 læs kløver. Det var fremgang! 100 år før opgaves
høavlen til 24 læs årlig! Skovene dækkede 320 tdr. Id.; de lå spredt
på 14 steder; i næsten hver eneste mark var der foruden engpletter
en lille skov. Den dyrkede del af markerne måtte følgelig blive af
meget uregelmæssig form, hvilket ikke skulle tjene til at lette arbejdet
for de 40 bønder, der besørgede hoveriet.
At de to von Munthe af Morgenstierner, der efter hinanden ejede
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Hallen på Bækkeskov (fot. Niels Elswing).

Bækkeskov, var foretagsomme mænd, ses tilstrækkeligt af det anførte.
Kammeradvokaten, der stammede fra Norge, havde 1720 taget teolo
gisk embedseksamen, men var snart efter gået over til juraen og avan
cerede hurtigt på embedsstigen; han nåede frem til stillingen kom
mitteret i General-Landets-Økonomi- og Kommercekollegium og blev
som nævnt adlet 1755, men døde allerede to år efter og blev begravet
i Everdrup kirke, hvor også hans hustru Anna Dorotea Smith tyve år
senere blev stedt til hvile. To år efter sin mands død havde hun over
draget gården til sin søn Otto Kristoffer von Munthe af Morgen
stierne, hvis virksomhed her alt er omtalt. Han var juridisk kandidat
fra 1753 og blev efter at have været i flere embedsstillinger 1783 depu
teret i generalitets- og kommissariatskollegiet; konferensråd var han
blevet 1776. Han var tre gange gift. Hans anden hustru Birgitte Flindt,
der døde 1787, og vistnok også hans første og et par af hans døtre
blev begravede i sognekirken, hvis begravelseskapel han ombyggede ;
over døtrene findes endnu en mindetavle i kapellet. Han selv kom
ikke til at hvile i dette, da han adskillige år før sin død solgte Bække
skov og flyttede bort fra egnen. Han døde 1809.
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Gårdens nye ejer var agent Charles August Selby, der købte den
1795 med gods samt Everdrup og Bårse kirker for 104.000 rdl. Han
var englænder (født 1755), men var i en ganske ung alder kommet til
København, hvor han i de for handelen særdeles gunstige tider hurtigt
skabte en meget betydelig forretning og samlede en stor formue, hvor
efter han, samme år han købte Bækkeskov, trak sig ud af forretningen
for at kaste sig over landbrug, hvorfor han nærede en meget levende
interesse. I sin nye virksomhed fik han nok at tage vare, hvor meget
end de foregående ejere havde udrettet. Han fuldendte straks den på
begyndte udskiftning af godset, udflyttede en del gårde og ikke blot
understøttede bønderne med sædekorn og andet, men vejledede dem
med venlighed i udførelsen af flere af tiden krævede forbedringer og
anlagde nogle mindre forpagtergårde, der nærmest ved deres rationelle
drift skulle tjene dem som mønstre. At han forstod at omgås dem på
rette måde, ses bl. a. af en bondevise, hvori det hedder om ham: »Vor
naadige Herre, han er saa mild og from, tillige med sin Frue og hele
sin Afkom«. Klinger verset end ikke rent, er det dog velment.
Det var dog navnlig ved hovedgården, han havde lejlighed til at
foretage sine eksperimenter, der i datiden med rette vakte stor op
mærksomhed ; han slog ind på metoder, som dels var helt ukendte
herhjemme, dels kun var begyndt at trænge ind. Ved hjælp af en
engelsk avlsforvalter og tildels engelske arbejdere søgte han at indrette
driften efter engelsk mønster, navnlig ved dyrkning i stor stil af roer,
kål og kartofler, hvorved han bragte besætningen op fra 80 til 130 stk.
kvæg. Desuden indførte han tærske- og hakkelsemaskiner, lavede vel
lykkede oste på engelsk måde osv. Skovene begyndte han at behandle
forstmæssigt.
Mens dog næsten alt dette hurtigt faldt til jorden, da han efter ti
års forløb solgte gården, og da pengekrisens tid indtraf, efterlod han
sig et varigt minde i den hovedbygning, han opførte på den udsigtsrige
banke, 4 - 500 alen fra avlsgården, og den stilfulde park, han indram
mede den i. Den gamle hovedbygning var utvivlsomt ret uanselig og
lidet stemmende med det, Selby her ville kalde til live. Måske har også
den omstændighed, at han 1796 blev optaget i friherrestanden, tilskyn
det ham til at skabe noget, der svarede til hans nye værdighed. I hvert
fald tog han samme år fat på opførelsen af den nye bygning i empire -
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stil, med høj kælder og derover to stokværk, alt opført af hollandske
klinker af smuk rødviolet farve. Nær bygningen opførtes en meget
elegant hestestald og et særligt billardhus; i haven byggedes drivhus
og orangeri samt plantedes udenlandske træsorter; i lystskoven blev
opført små templer og broer, og der indrettedes kaskader, kort sagt,
der fremtrylledes noget i tidens smag, noget, der mindede om, hvad
Calmette nys havde skabt ved Liselund. Man har lidt ondt ved at
forstå, at Selby næppe havde fået alt dette færdigt, før han (1805)
solgte ejendommen efter tre år forhen at have afhændet Bredeshave
og Bårse kirke. Det synes at stå i forbindelse med, at han ved denne
tid var sygelig og måtte foretage gentagne, langvarige baderejser. Han
levede dog til 1823, da han døde — som kammerherre og generalkrigs
kommissær — på Giildenstein i Holsten, hvor han med stort held
havde foretaget lignende forbedringer som ved Bækkeskov. Han havde
været gift to gange; først med etatsråd Peter Borres datter Birgitte
Kirstine (d. 1809), og derefter med gehejmekonferensråd Kaj Rantzaus
enke Anna Ernestine baronesse Brockdorff til Giildenstein (d. 1818).
Kancellisekretær Peter Benedikt Petersen til Engelholm, der 1805
havde købt Bækkeskov for 258.000 rdl., solgte den alt 1810 for en
noget højere sum til justitsråd Mikkel Leigh Smith, der med betydelig
formue var vendt hjem fra Vestindien, hvor han havde været byfoged
og plantageejer. Han kom til at sidde ved gården i en meget trang tid,
hvilket kan have været grunden til, at han — efter hvad der blev sagt
— var meget uvillig til at hjælpe sine bønder, skønt deres tilstand var
mådelig. Han forsømte dog ingenlunde sin ejendom ; måtte han end
af økonomiske grunde slå en streg over det, Selby havde kaldt til live,
foretog dog også han en del forbedringer. Såvel hoved- som avlsbyg
ninger blev reparerede, en ny grundmuret forpagterbolig opført, møl
len i Stavnstrup ombygget på hollandsk og udvidet og kirken meget
forbedret. Smith døde 1843 i København. Han havde været to gange
gift, begge gange med døtre af den bekendte Frédéric de Coninck til
Dronninggaard, først med Marie Anne, der døde 1811, derefter
med Cécile Caroline, der overlevede ham til 1857. Marie Anne, der
havde været gift to gange før, skal have sagt, at hun indgik det første
ægteskab med grosserer Pingel for at glæde sine forældre, det andet
med skibskaptajn Clemens for at glæde sin pung og det tredje for at
14 DSH 5
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glæde sig selv. Glæden var dog kun kortvarig ; hun levede kun godt et
år efter brylluppet.
Året efter justitsråd Smiths død solgte enken Bækkeskov til kam
merherre, hofjægermester Christian Andreas Vind til Sanderumgaard
på Fyn, som straks ophævede alt hoveriet mod en godtgørelse på ca.
40 rdl. pr. gård. Han forskønnede haven, tog sig meget af skovene,
anlagde en dyrehave og byggede både på gård og gods. Omtrent ved
den tid, da han overtog gården, indførtes den nye matrikel, ved hvil
ken gårdens privilegerede ager og engs hartkorn steg til 28% tdr., det
uprivilegerede til 26J^ tdr., et talende vidnesbyrd om den betydelige
fremgang, her havde fundet sted.
Kammerherre Vinds enke, Anne Sophie Elisabeth, født Hoppe, der
overtog gården ved hans død 1869, solgte straks en hel del af godset,
men salget gik i stå ved hendes død 1881 ; ejendommen gik over til
sønnen, gehejmekonferensråd, kammerherre Emil Vind, der tilbragte
sin meste tid i udlandet som gesandt i St. Petersborg og Berlin. Da
han døde ugift 1906, gik Bækkeskov over til hans brodersøn, hofjæger
mester Ove Vind; med Bækkeskov fulgte forpagtergården Bregnegaard
og en del gods (ca. 25 gårde og 50 parcelsteder), som i de følgende år
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forøgedes noget og forbedredes på forskellig vis; men derefter bevir
kede de nye jordlove, at bøndergodset blev frasolgt; tilbage var 1920
kun hovedgården og to forpagtergårde, nemlig den ovennævnte og
Bøgholt. Hartkornet, der 1906 var 242 tdr., var 1920 kun 101, og are
alet var gået ned fra 2800 tdr. Id. til det halve, deraf 500 tdr. Id. skov.
Hovedbygningen var blevet grundigt restaureret indvendigt, trappen
foran vestre gavl var ombygget, og den brede havetrappe mod syd
anlagt, hovedsageligt under ledelse af arkitekt J. Ingwersen. Endvidere
var haven ved landskabsgartner Edv. Giæsel blevet omlagt og udvidet,
og den skønne dyrehave, hvor der findes en talrig bestand af kron- og
dåvildt, var blevet ført hen foran hovedbygningen, syd om denne.
Efter en betydelig ildebrand, der ved midsommertid 1920 hjemsøgte
ladegården, blev denne genopbygget i moderniseret skikkelse. I 1923
gik Bækkeskov ud af slægten Vinds eje, og efter ejerskifter 1926, 1929
og 1936 tilhører den fra 1942 fru Else Trock-Jansen, født Ilium, der
ved arkitekt Ernst Kühn har istandsat hovedbygningen samt ladet
avlsbygningerne modernisere. Bækkeskovs tilliggende er, efter at sta
ten i 1933 har købt en stor del af dens areal til udstykning, 420 tdr. Id.
ager og eng og 435 tdr. Id. skov og plantage samt 50 tdr. Id. huse og
tjenesteboliger. Ejendomsværdien er 2.375.300 kr.
Siden hr. Strange skjulte sig for sine forfølgere i den dulgte vand
mølle, siden aftenklokkerne lød over hav og land fra Set. Antons
kloster, er mangt og meget forandret. Forhen var hele egnen mellem
Bækkeskov og Bolefjord, mellem Herredsbæk og Krobæk, som en stor
park med talrige større og mindre trægrupper og lunde, der fortættede
sig ned mod stranden, hvor alt var dækket af sluttet skov, hvori vildtet
havde et sikkert tilflugtssted, når det ikke gjorde sig til gode i herre
mandens og bøndernes vajende agre. Nu er der trukket skarpe grænser
mellem marker og skove, mellem mennesker og dyr. De nye tiders
krav har gjort sig gældende, alt som Bækkeskov undergik forvandlin
gen fra en lerklinet bondegård til et anseligt herresæde. Men endnu
risler og nynner de klare bække i de dybe kløfter på vej ned mod
stranden, endnu grønnes træerne på bakkeskrænterne og giver ly og
læ for store og små, og endnu fortoner det blå hav sig i horisonten
bag det flade fed. Det er disse herlige omgivelser og den vide udsigt
der giver Bækkeskov sit præg. Andre herregårde ligger i lige så smukke
14*
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egne, men kun få af dem er så fuldt og helt blevet til ét med den om
givende natur. Umiddelbart foran den stilfulde hovedbygning, hvis
indre svarer til det ydre, græsser dyrene i fred og ro, men pludselig
rejser de hovedet, spidser øren og lytter ; med lette fjed griber de flug
ten. Fra hovedtrappen ser man dem forsvinde ind under de mægtige
træers dybe skygger.
5. NYGÅRD

EJERE

BYGNINGER

ca. 1600 Vibeke Beck
ca. 1610 Christoffer Galde
1631 Kronen
1633 Merete Grubbe
1650 Ch. Lindenov
1691 Otto Krabbe
1693 Sten Skinkel
1729 Knud A. Becker
1741 Bredo Munthe
(v. Munthe af Morgenstierne)

1795 Ch.A. Selby

1744 Hovedgårdens søndre længe
ombygget
1784 Vestre og nordre længe opført
1796 Nuværende hovedbygning
opført

1805 P. B. Petersen
1810 M. Leigh Smith
1844 Chr. A. Vind
1920 Restaurering ved J. Ingwersen.
Ladegården genopbygget efter
brand
1923-42 Forskellige ejere
1942 Else Trock-Jansen

Hovedbygningen istandsat ved
Emst Kühn

Lystrup set fra syd (fot. Niels Elswing).

Lystrup
Kongsted sogn, Fakse herred, Præstø amt

Som så mange andre sjællandske gårde er Lystrup vokset op i en
landsby, hvis navn og hvis jorder den har arvet, og i det hele frembyder den ældste historie ikke noget usædvanligt. Første gang nævnes
den i året 1403, da dens tidligste, kendte ejer, Peder Olsen var med
underskriver på et skødebrev. Denne væbner, som også ejede Hverringe
på Fyn, tilhørte slægten Godov, der ligesom de Hardenberger førte
et ulvehoved i blåt felt; hans fader Oluf Pedersen skrev sig til det
nærliggende Nyrup i nabosognet Øster-Egede, og hans ældste søn, der
bar samme navn som sin farfader, skrev sig i årenes løb til »Høduit«
og Bramslykke på Lolland, der tilfaldt en yngre søn Anders, siden til
Svenstrup og til Tybjerg på Sjælland og sidst til Skørringe på Falster,
men han ejede dog også fædrenegården Lystrup, om hvis jorder han
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1438 måtte føre proces med tre andre adelsmænd, og som 1473 på
skiftet efter ham udlagdes til datteren Regitse, gift med rigsråden Palle
Andersen Ulfeldt til Hverringe. Efter dem gik gården atter en gang i
arv på spindesiden, idet Mette Pallesdatter holdt bryllup med en af
sønnerne fra den nærliggende Alslevgaard og således bragte Lystrup
til Grubbeslægten, i hvis eje den skulle blive de næste to hundrede år.
Denne første Grubbe på Lystrup var Sivert Nielsen Grubbe, der
tilmageskiftede sig gården af sin svigermoder 1514.1 de urolige refor
mationsår sad han som lensmand på Tryggevælde, og efter Greve
fejdens storme deltog han i det grundlæggende rigsmøde på Gammel
torv og medbeseglede den københavnske reces af 1536, men senere
har han sikkert levet et roligt godsejerliv uden embeder eller forleninger. Han værnede gårdens ret til Høslet og Sivskær på Nymøllesøen,
og vi kan vel i det hele tænke os, at han har været sysselsat med dens
drift og dens tilliggende. Endnu 1473 må Lystrup have været en min
dre hovedgård, som ifølge det nysnævnte skifte svarede 6 pund korn
og 3 fjerdinger smør (omtrent det dobbelte af, hvad der ydedes af en
enkelt af den medfølgende snes, over hele Sydsjælland spredte bøn
dergårde), og 1507 ejede Billerne fra nabogården Egede bøndergods i
selve Lystrup by. Så sent som 1576 nævnes en bondegård, der synes
at have ligget i Grubbernes Lystrup. Men efter dette år forekommer
byen aldrig mere, hverken i lensregnskaber eller matrikler; de senere
Grubbers mageskifter med kronen omtaler i det hele kun et par gårde
i sognet og gælder i de fleste tilfælde andre egne af Sydsjælland, og
det ligger derfor nær at formode, at Lystrup allerede på reformations
tiden er vokset op til den størrelse, som den indtil de sidste menne
skealdre i hovedsagen har beholdt. Selve hovedgården opførtes i den
gamle matrikel med godt 51 tdr. htk., senere med godt 40 tdr. htk.
ager, eng og skovskyld, hvortil kom mølleskyld, tiender og 246 tdr.
htk. bøndergods, således at totalsummen før Christian VIII’s matrikel
blev godt 336 tdr. htk.
Noget helt sikkert er det dog umuligt at sige om ejendommens
vækst og overgang til stordrift, lige så lidt som vi ved noget nøjere
om det middelalderlige Lystrups bygninger. Hverken traditioner, mur
rester eller voldsteder giver os det mindste vink om deres udseende, og
først på reformationstiden får Lystrups historie udtryk i sten og mur214
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Lystrup set fra
vest før sidste
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(fot. Københavns
Foto-Service).

værk. Det ældste synlige mindesmærke, der bringer os gårdens be
boere nærmere, er ligstenen over de Lystrup-Grubbers stamfader og
stammoder, som efter deres død (1559 og 1562) begge kom til at hvile
i sognekirken Kongsted. Man ser ham klædt i rustning med slagsværd
og stridshammer, hende i enkedragt, og over deres hoveder læses,
halvvejs udvisket, det troskyldige vers: »Vi levede Livet i Fryd og
Gammen, og havde vore XVII Børn tilsammen«.
Af denne talrige børneflok døde en søn i tyrkisk fangenskab, en
anden forsvandt i udlandet, og det blev den yngste søn, der arvede
fædrenegården og omskabte den i den skikkelse, den har beholdt til
nutiden. Ejler Grubbe, som kom til verden på Lystrup 1532 og døde
i København 1585, er en typisk repræsentant for renæssancetidens
boglærde embedsadel. Han kom vel ikke som så mange af sine stands
fæller til at tilbringe en række ungdomsår på udenlandsrejser, og han
nøjedes med skolegang i de danske byer, men siden steg han jævnt
og normalt ad embedsstigen, begyndte »udi Cantzeleriet for en
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Sandstensportal
på Lystrup
(fot. National
museet).

Dreng« og forfremmedes til »Secreterer« først i kancelliet, siden
ved kronprinsens lille hofstat i Malmø. Da han havde fundet sig en
brud i den skånske adelsjomfru Else Bjørnsdatter Laxmand, lod den
unge konge deres bryllup stå i København 1559. Allerede året efter,
da han havde overtaget Lystrup, blev han rentemester, et embede,
som Syvårskrigens finansielle vanskeligheder gjorde yderst besværligt.
Efter freden udnævntes han til rigens kansler, fik sæde i rigsrådet
og var en af de råder, der deltog i dronning Sophies kroning. Efter
alt at dømme har han været velset ved hove, og hans embeders be
sværligheder lønnedes med kanonikater og forleninger. Som så mange
andre af de boglærde adelsmænd blev han »kannik« og senere
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»provst«, endda ved flere af landets domkirker, og foruden flere
mindre forleninger havde han i en årrække Tryggevælde, Vording
borg og Jungshoved len under sig. Pengeforstrækninger til kronen
under krigen skaffede ham en del sjællandsk bøndergods i pant, som
han dog straks efter freden ombyttede med hallandske gårde. Hans
familieliv synes at have formet sig lykkeligt; hans første hustru fødte
ham otte børn, deriblandt sønnen Sivert, Christian IV’s rejsefælle på
Nordlandsturen, og da han et par år efter hendes død ægtede Kirstine
Lykke, en datter af Jørgen Lykke til Overgaard, velsignedes også
dette ægteskab med børn ; det fjerde og yngste fødtes samme dag,
som faderen blev begravet i Kongsted kirke. Om rigskanslerens litte
rære interesser vidner hans mæcenatforhold til datidens lærde. Anders
Sørensen Vedel dedicerede ham sin bog om Grækenlands syv vise
»som et ringe Taknemligheds Tegn for meget godt, som I mig ufor
skyldt i mange Maader bevist haver«, og polyhistoren Jon Jakobsen
Venusinus, sønnen Sivert Grubbes studiekammerat og ven, mindedes
senere kansleren som sin »første og synderligste Førdrer, der jeg havde
at nyde godt af, efter at jeg var hjemkommen fra fremmede Lande«.
Den latinske indskrift over Lystrups portal stadfæster, at kansleren
har hørt til de lærde adelsmænd, og hans valgsprog, som står at læse
på hans ligsten, røber, at han som flere af sin samtids bedste stands
fæller trods al medgang dog må have haft et tungt og alvorligt sind.
»Ingen Glæde uden Sorrig«.
I underlig modsætning til de pålidelige biografiske oplysninger står
traditionens billede af Ejler Grubbe. »Lystrup hin røde lagde Vor
dingborg len øde«, skal det have heddet på egnen endnu i 19. århun
drede, og det forklares således, at gårdens opførelse medførte det
tungeste pligtarbejde for lenets kronbønder. Men om dette vandrerim,
der i skiftende variationer kan genfindes adskillige andre steder i lan
det, virkelig med rette er knyttet til Lystrup, er mere end tvivlsomt.
Dets forklaring stadfæstes ikke i nogen samtidig, officiel eller juridisk
kilde, og hvis Ejler Grubbe virkelig havde været en bondeplager, ville
det trods alt gejstligt skøntaleri næppe være tænkeligt, at præsten i
ligprædikenen over ham kunne udmale, hvorledes han regerede både
kgl. Majestæts bønder og undersåtter, så og sine egne arvetjenere og
underdaner, »ikke som saa mange tyranniske og gjerrige Øvrigheder
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desværre gøre, udsue, jage, hade og fortrænge deres arme Bønder og
Tjenere og andre fattige Undersaatter«, men hvorledes han netop var
mild, venlig og sagtmodig mod dem.
Heller ikke bygningen selv synes at give verset nogen støtte. Ganske
vist er kun hovedbygningen bevaret, og når en anden, i Pontoppidans
Danske Atlas opbevaret tradition beretter, at Ejler Grubbe byggede
borgegården i plan som et E og ladegården som et G, må det indrøm
mes, at vi nu kun kender det førstnævnte bogstav og ligeledes mang
ler nøjere viden om det porttårn og den bro, der skal have været
foran våningshuset. Men den bevarede hovedbygning synes ikke at
have kunnet påføre bønderne særlig tunge ægtkørsler. Dens længde
og bredde (26 m og uden udbygningerne 12 m) er på hver led kun
2 m større end hovedfløjen på den fynske Rygaard, og dimensionerne
svarer på det nærmeste til »herreborgene«, som Hesselager, Borreby
og Ørbæklunde. Lystrup imponerer så vist ikke ved sin størrelse, men
det er helt andre egenskaber, der fængsler vor interesse, når vi står
overfor det elegante og sirlige bygværk, et af vort lands ældste eksemp
ler på nederlandsk højrenæssance-arkitektur med dens festlige og for
nøjelige sammenspil af vekslende materialer, af røde murflader og
brudstensdetaljer.
Ikke blot i størrelsesforhold, men også i planens hovedtræk, slutter
Lystrup sig til den nys nævnte, lidt ældre gruppe af faste stenhuse.
På Lystrup er alle udbygninger dog samlede på husets ene langside,
så at det slanke, ottekantede vindeltrappetårn mellem de to flanke
rende udbygninger præsenterer sig på en meget virkningsfuld måde,
når man nærmer sig gården fra øst. Så påfaldende tæt er de tre ud
bygninger trængt sammen, at man uvilkårligt spørger om årsagen til
denne gruppering og næsten bliver tilbøjelig til at tro, at Ejler Grubbes arkitekt virkelig har givet bygningen plan som det første bogstav
i ejerens navn. Fra møbler og andet bohave ved vi, at datidens tanke
gang ikke var fremmed overfor dekorativ leg med bogstaver og tal,
og det er værd at lægge mærke til, at det særlige forhold, som gør
E-formen tydeligst, direkte strider mod fortifikatoriske hensyn ; da
flankebygningernes sidemure flugter med hovedhusets gavle, kan de
ikke som de tilsvarende udbygninger på Borreby og så mange andre
hjørnetårne have betydning for gårdens forsvar.
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Til indgangsdøren har man sikkert kunnet komme ad en smal gang
bro over gravene, som endnu omgiver bygningen på de tre sider, men
bortset fra dem er der på Lystrup intet spor af fortifikation; selv om
huset over sine to hovedetager har et lavt halvstokværk, krager dette
ikke ud over murene, og der har aldrig været vægtergang. Trods det
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Kamin fra 1580 (fot. Niels Elswing).

uomtvistelige slægtskab med de typiske faste stenhuse fra årtierne
nærmest efter Grevefejden har typen her gennemgået en metamorfose,
er fra borg blevet til slot.
Fra kælder til tag bærer Lystrup præg af den nordiske højrenæs
sances idealer. Symmetrien er ret nøje overholdt, omend der oprinde
lig vistnok har været et lille brud, idet der i det mindste på nordgavlen
har været udbygget en karnap-hemmelighed. De større vinduer er
ordnede i faste højdeakser, og de horisontale linjer er markerede dels
ved kridtstensbånd, dels ved sandstensprofiler, der svarer til etage
højderne, og under hvilke man ser de i liljeform smedede murankerhoveder. På østsiden, der altid har været hovedfacade, er der end
videre rige sandstensskulpturer, selv om gavlkammene er forsvundne,
og deres udsmykning kun kendes af sparsomme brudstykker. Vin
duerne har karme med nederlandske krydsposter og krones af gavb
trekanter med portrætagtige hoveder. I friserne er indfældet stenruder
med lignende buster, klædte i antikke klædebon eller hyppigere i sam
tidens dragt, rustning eller vams med højhalset linning og lille tæt
siddende pibekrave, et italiensk motiv, som kendes fra Nederlandene
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og fra Østtyskland. Pragtstykket i hele udsmykningen er tårndørens
portal med dens kassetteværksprydede karme, dens fintformede pila
sterhermer og dens topstykke med bygherrens eget våben mellem hans
to hustruers, hvorover Gudfaderskikkelsen i tympanonfeltet beskyt
tende breder sine arme. De tre andre bygningssider, hvis granitkvadersokkel kun skilles fra gravens vandspejl ved en lille, lav jordstrimmel,
er betydeligt enklere ; vinduerne har oprindelig haft fladrunde buestik
uden sandstenskarme; af murhoveder sidder der kun et enkelt oppe i
hovedgavlene. Men på vestsiden er der dog en ejendommelig enkelt-

Egetræsdør i
indfatning
fra 1756 med
Niels
Rosenkrantz
von Holsteins
og Anne
Wilhelmine
Beenfeldts
våben
i topstykket
(fot. Niels
Elswing).
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Tårnkabinet
(fot. Niels
Elswing).

hed, en konsolbåren sandstensaltan med pilastersmykket brystværn,
som er anbragt under det midterste stuevindue, og som synes at være
oprindelig. løvrigt har også østfacaden haft nu forsvundne gallerier
foran stueetagen mellem trappetårnet og sidefløjene. Og dette under
streger Lystrups forbavsende modernitet; uden frygt for fjender og
fredsforstyrrere har bygherren indrettet sig udsigtspladser, let til
gængelige fra de bedste opholdsstuer. Den oprindelige rumdeling ses
nu bedst i den tøndehvælvede kælder, men det vides, at der i stuen
ligesom i kælderen tidligere har været en smal korridor på tværs af
huset, fra vindeltrappen til altanen på bagsiden, og om denne har
opholdsværelserne grupperet sig. Den øvre etage har sikkert fra første
færd været en stor, udelt festsal.
Om Lystrups nøjagtige alder oplyses vi af det to gange gentagne
årstal på selve bygningen. Desværre er den indskrift, som har været
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hugget i portalfrisen, nu næsten helt forvitret; men ifølge en gammel
afskrift læstes der: »Dominus adjutor meus et protector meus et in
ipso speravit cor meum. Anno 1579«, og at årstallet er rigtigt, stad
fæstes af facadens jernankre. Ejler Grubbe har da bygget sin renæs
sancegård i det samme tiår, som hans kongelige ven begyndte sine
store arbejder på Kronborg, og nøjagtig på samme tid, som Tyge
Brahe byggede Uranienborg. Lystrup må regnes mellem vort lands
banebrydende højrenæssancebygninger.
Det er da rimeligt, at kunsthistorien har stræbt at oplyse, hvem
der var dets bygmester; allerede i sin doktordisputats har Francis
Beckett hævdet, at den samme stenhugger må have arbejdet for Ejler
Grubbe på Lystrup og for Mette Rosenkrantz på Vallø, og overens
stemmelserne mellem de to bygningers sandstensskulpturer gør da
også denne sammenstilling uomtvistelig. De alvorlige, meget ejendom223
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melige idealiserede ansigter med deres skarpe, lige næser og deres
halvt sørgmodige udtryk genkendes let. Senere har en svensk kunst
historiker, dr. Gregor Paulsson, påvist, at samme stil præger Lunds
domkirkes altertavle fra 1577, som netop bekostedes af Ejler Grubbe
selv, og at der fra dette billedhuggerværksted foruden enkelte mindre
arbejder også er udgået et monument som Erik Podebusks gravmæle
i Århus domkirke, fra 1576. Rækken af dets arbejder kan endda for
øges, idet ikke blot Oluf Mouritsen Krognos’ og Anna Hardenbergs
epitafium i Ringsted, men også dette ægtepars gravsten foruden en
kelte lignende er udførte i samme stilnuance, der kendetegnes ved den
mærkelige ansigtstype, ved en meget karakteristisk behandling af klædebonnene og ved visse ornamentale enkeltheder, som stundom kan
have et forbavsende italiensk præg. Størsteparten af vore tidligste
hjemlige højrenæssancearbejder lader sig således gruppere om den
mester, som har arbejdet for Ejler Grubbe både i Lund og på Ly
strup. Men Ejler Grubbes billedhugger kan ikke være den kgl. arki
tekt Hans v. Paschen (Hans Paaske), thi 1578 blev denne mand for
flyttet fra Kronborg til Båhus, hvor han sad i de følgende år. Fra
Norge har det ikke været muligt at dirigere et arbejde som Lystrup.
Heller ikke andre forsøg på at afsløre mesterens anonymitet virker
overbevisende, og indtil videre må man, med henvisning til hans kir
kelige arbejder, betegne ham Københavns alabastmester.
Ikke alle sandstensskulpturer på Lystrup er udført af Ejler Grubbes
stenhugger med egen hånd. Han har haft hjælpere, især til hugningen
af vinduesindfatninger, og af de fire sandstenskaminer, som bygnin
gen endnu rummer, er kun den største og anseligste, med årstallet
1580, gjort i samme værksted som de ydre skulpturer, medens de an
dre og mindre, fra 1582 og 1585, synes at være huggede af andre,
jævnere arbejdere. Sikkert er det dog, at gårdens indre har stået mål
med det ydre. I tårnet findes en stenvindeltrappe med morsomt pro
fileret spindel; trappedøren ind til salsetagen indrammes af sandstens
karme, og i de østre udbygninger er der over rummene spændt stjerne
hvælv med slutsten, der har hængende drueklaser af træ. Og udsty
relsen har været fuldendt med et rigt snedkerarbejde, der i stil og
karakter har svaret til stenskulpturerne. Trods alle omdannelser og
moderniseringer rummer værelserne endnu fem anselige, snedkrede
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dørportaler fra bygningens første tid, og i en af stuerne er væggene
inddelte med høje renæssancehermer og en rigt udskåret frise, hvis
smårelieffer blandt andet fremstiller sanserne. Man genkender »sma
gen« i en halvnøgen person, hvem en abe rækker et fad frugter.
»Synet« afbildes som en kvinde med et spejl, »følelsen« og »hørel
sen« allegoriseres ligeledes ved kvinder, den ene med ambolt og ham
mer, den anden omgivet af musikinstrumenter, medens »lugtesansen«
ledsages af en mynde. I de landskabelige baggrunde ses mange for
skellige figurer, og mellem sanserne er indblandet andre relieffer, som
illustrerer jagtens glæder. Fiskere drager vod i nærheden af borgen
og dens vandmølle, jægere ror ud på andejagt, og ryttere kommer
ridende med falk på hånden. Et sted halser myndehundene efter en
hjort; et andet sted er falken slået ned på sit bytte; i en tredie scene
giver jægeren den faldne kronhjort nådestødet. En rytter er steget af
hesten og lokker sin falk tilbage, en mand går på fuglefangst med
net på en lang stang, en tredie jæger lader sin hund svømme efter
fuglevildtet. Og som tilgift til dette kursus i renæssancetidens jagt
metode ser man borgherren og borgfruen og de unge sønner age ud
i kalechevogn, medens den flittige billedskærer selv, i pibekrave og
med arbejdsforklæde, står ved sit bord, omgivet af sit værktøj og i
færd med at tildanne et stykke træ. Det er sikkert Næstved-mesteren
Abel Schrøder den Ældre, stamfaderen til denne købstads berømme
lige billedskærerslægt, medens dørene og hermerne synes at være
skårne af Køge-snedkeren Henrik Reineke.
Reliefferne er ikke bevarede på deres oprindelige plads eller i deres
oprindelige orden, selv om de sikkert er oprindelige på gården, meget
andet fast inventar er forsvundet, deriblandt en trævindeltrappe og en
»musikalsk stol«, ved en musiktribune i riddersalen, og af møbler
eller malerier fra bygherrens tid har de mange ejerskifter i de sid
ste århundreder intet levnet. For at finde synlige minder om Grubbeslægten må man søge til Kongsted kirke, der til gengæld er rig på
minder fra Christian IV’s tid. Ejler Grubbe selv, der i sit dødsår er
hvervede patronatsretten til sin sognekirke, har sikkert sørget for den
førnævnte ligsten over sine forældre, der må være forarbejdet i et
skånsk værksted, og har allerede 1575 bygget sig et gravkapel. Hans
enke Kirsten Lykke har opstillet herskabsstole og altertavle, og mange
15 DSH 5
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år senere, da hun anden gang var blevet enke efter Niels Gy lden stjerne til Bjømsholm, bekostede hun 1624 et anseligt epitafium eller
rettere en i væggen opsat ligsten med portrætfigurer af sig selv og sine
to husbonder. Men derved synes Ejler Grubbes første børnekuld at
have følt sig forurettede på deres moders vegne, og året efter fik da
fru Else Bjømsdatter sin særlige mindetavle, opsat af »hindis efterla
dendis Børn«, netop 50 år efter hendes bortgang. Endnu et år senere
fulgte det anselige sandstensepitafium over sønnen Christian Grubbe
og hans hustru Jytte Gyldenstjerne, enke efter Peder Juel til Gjorslev, med knælende statuer af det trivelige ægtepar og deres eneste
barn, og allerede straks efter deres bryllup 1617 havde de samme
sørget for den pragtfuldt udskårne prædikestol og det tilsvarende
korgitter, begge af Ejler Abeisen Schrøder fra Næstved, hvis fornavn
måske skyldes en opkaldelse efter Lystrups bygherre. Men hermed
slutter også monumenternes række. Slægtens kraft begyndte at ebbe
ud. Christian Grubbe, der synes at have levet roligt på sin gård uden
embeder eller len, var fyldt 37 år, inden han giftede sig, og hans søn
Peder, der som ung mand deltog i Torstenssonfejden, har næppe haft
kræfter nok til at modstå de dårlige tider; han måtte sælge sin mød
renegård Totterupholm og sin part i Snedinge, og i sine ældre år var
han ikke ved sin fulde forstand. Efter Peder fulgte endelig hans eneste
søn Tønne, der, måske uforskyldt, synes at have været noget på kant
med samfundet. Som kaptajn i søetaten blev han afskediget 1689,
nogle år efter blev han grovelig udskældt af sin sognepræst fra prædi
kestolen, og selv om han vandt denne sag med glans, var han så uhel
dig at blive indviklet i en bamemordsag og sad 1695 arresteret i Ka
stellet. Han nåede dog at blive 70 år, og på hans forsvundne ligkiste
plade i sognekirken kunne læses: »Her endes Grubbers Navn i denne
dødes Aske, dog over Jorden skal hans Ærlighed højt braske«.
Allerede før hans død 1721 var det ordnet, at Lystrup gik over til
hans hustrus slægt. Fru Wilhelmine Hedevig v. Winsheim, en adels
dame fra Cleve, med hvem han ifølge et testamente levede »in einer
besonderen freund- und friedlichen samt vergnügter Ehe, im Wohl
und Weh, Freud und Noth«, havde en søsterdatter Christine Cathrine
Statlander, som 1715 ægtede Claus Bendix Beenfeldt, af den i Frede
rik TV’s krige veltjente officersslægt. Hun bragte sin mand både
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Sal med perlemorsindlagt chatol (fot. Niels Elswing).

Brunswarden i Oldenburg og Lystrup, som han overtog 1717. I sin
syttenårige militærtjeneste nåede han fra vagtmester til oberstløjtnant
i første sjællandske rytterregiment, men efter Fredensborgfreden af
skedigedes han, og den sidste del af sit liv tilbragte han som godsejer.
1740 erhvervede han nabogården Jomfruens Egede, der siden for det
meste har været forenet med Lystrup. Thi vel overlod han nogle år
før sin død 1756 gårdene til sine svigersønner, men ved en indviklet
kæde af giftermål samledes gårdene atter under ét herskab. De to
døtre fejrede 1750 deres bryllup med to tvillingbrødre; den ældste
Anne Vilhelmine ægtede kancelliråd Christian Holmsted og fik Ly
strup, den yngste Christine Ulrikke kancelliråd Thomas Holmsted,
som fik Jomfruens Egede og adledes 1765 under navnet Hielmskiold.
Den ældste mistede sin mand allerede 1754 og ægtede derefter kam
merherre Niels Rosenkrantz von Holstein til Cathrineberg, men da
han blev enkemand 1775 og fruen på Jomfruens Egede et par år før
enke, indgik de ægteskab 1776, han 70 og hun 53 år gammel.
Efter således påny at have samlet de to ejendomme døde fruen
1782 og kammerherren 1786, og godserne overtoges nu af hans søn
15*

227

PRÆSTØ AMT

Grevinde Barbara Moltkes soveværelse (fot. Niels Elswing).

af første ægteskab, gehejmeråd Christian Frederik von Holstein til
stamhuset Rathlousdal og Brunswarden, efter hvis død 1828 Lystrup
købtes af hans svigersøn kammerherre Johan Caspar Mylius til stam
huset Rønningesøgaard, der 1815 havde ægtet Vilhelmine Christiane
Ulrikke v. Holstein. Såvel under J. C. Mylius (f 1852) som under hans
sønner havde Lystrup nu ejer fælles med Rønningesøgaard, men efter
hofjægermester Johan Jacob Mylius’ død 1857 afhændede hans bro
der, kammerjunker (senere kammerherre) S. W. Mylius hurtigt gården.
Om disse senere ejere har Lystrup kun lidet at fortælle; de havde
deres rette hjem andetsteds, og den ubeboede bygning er kommet i
forfald. Den blev degraderet til kornmagasin, og Grubbernes familie
portrætter toges i brug som vinduesskodder, en behandling, de billig
vis ikke kunne overleve. Da kammerherre Mylius overtog gården,
anvendte han anselige summer på dens istandsættelse; han ombyg
gede fuldstændigt de gamle ladebygninger, og rimeligvis har han også
tilkastet graven øst for hovedbygningen. Men selv af denne istand
sættelse er sporene udslettede, og som Lystrup nu står, er den i virke-
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ligheden kun præget af to byggeperioder, den første under Ejler
Grubbe, den anden under grev Moltke.
Gehejmekonferensråd, kammerherre, greve Christian Henrik Carl
Moltke købte Lystrup 1857 og forenede den da påny med Jomfruens
Egede, der allerede en del år før var erhvervet af hans fader, premier
minister, lensgreve A. W. Moltke til Bregentved. Det er ikke her ste
det at tale om hans lange og dådrige virken først som diplomat i Lon
don og Wien i de skæbnesvangre år 1856- 62, siden som amtsråds
medlem og politiker, landstingsmand 1875 - 86 og kongevalgt 1887 1917, sidst som kurator for Vallø stift og som ordensskatmester. Ly
strup, som blev hans hjem i mere end et halvt århundrede, og hvor
han boede indtil sin død 21. december 1918, blev omskabt i excellen
cens ejertid. Hovedbygningen fik, med bevarelse af sit gamle murværk
og sine oprindelige skulpturer, 1864-69 en gennemgribende istand
sættelse, der lededes af arkitekt, kammerråd Zehner. Over trappetår
net knejser et moderne renæssancespir ; gavlene, hvis oprindelige kam
me i tidens løb var blevet så godt som fuldstændigt fjernede, blev
ligeledes ombyggede i moderne renæssancestil, og på vestsiden rejstes
tre helt nye gavle. Det indre blev gjort beboeligt efter datidens krav,
udstyret med gamle og nye møbler, blandt hvilke et perlemorsindlagt,
»ostindisk« chatol fra Jomfruens Egede er pragtstykket. Samtidig blev
også gårdens omgivelser omformede, både udbygningen, avlsgården
og park, og selvom bøndergodset allerede var fraskilt umiddelbart
før overdragelsen 1857, kom ejendommens tilliggende, såvel marker
som skove i fortrinlig drift.
Efter sin faders død overtog kammerherre, greve Aage Moltke
(1866 - 1943) Lystrup og Jomfruens Egede i 1918, og også han valgte
Lystrup til sit hjem. Han ægtede i 1886 komtesse Elisabeth Danneskiold-Samsøe, var forstuddannet, havde en mængde tillidshverv, bl.
a. inden for landbruget og hesteavlen, havde været medlem af amts
rådet og blev i 1918 efter faderens død kurator for Vallø stift. Hans
søn, Ivar Christian Eiler greve Moltke arvede i 1943 Lystrup, som
efter hans død i 1957 blev overtaget af den nuværende ejer, Adam
Christian Aage James greve Moltke. I 1944 blev hovedbygningen på
ny restaureret og arkitekt Zehners gavlkamme blev nedtaget under
ledelse af arkitekt Frits Schlegel. Lystrups tilliggende er nu 595 tdr. Id.
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Godset, hvortil Jomfruens Egede, Nyrupgaard og Store Rodegaard
hører, er på i alt 3.016 tdr. Id., heraf 1.158 tdr. Id. skov. Ejendoms
værdien er 5.858.600 kr.
I nye omgivelser står Ejler Grubbes lille slot, mindende om et
renæssancesmykke med mange små, gammeldags slebne ædelsten og
sirlige emaillerede ornamenter. De yderste dele af indfatningen er
fornyede, og her så lidt som andetsteds når det moderne arbejde i
kunstnerisk værdi det gamle håndværk. Men som gården har været,
og som den nu er blevet, passer den i det bølgende, sydsjællandske
landskab mellem Fakse og Kongsted, hvor tårnspiret titter frem over
træerne i den sirlige park, over de smilende marker mellem små
skovene.
CHR. AXEL JENSEN

EJERE

BYGNINGER

1403 Peter Olsen (Godov)
1514 Sivert Nielsen Grubbe

1579 Hovedbygning opført
1717
1754
1828
1857

Claus B. Beenfeldt
N. R. v. Holstein
J. C. Mylius
Chr. H. C. Moltke

Avlsgården ombygget
1864-69 Gennemgribende restau
rering ved Th. Zeltner
1944 Hovedbygningen restaureret
ved Frits Schlegel

Jomfruens Egede set fra kirken (fot. H. Stiesdal).

Jomfruens Egede
tyster Egede sogn, Fakse herred, Præstø amt

Til de ejendommeligste anlæg af herregård i forbindelse med kirke
hører Jomfruens Egede eller Egedegaard, som dens ældste navn er.
Så intimt er de knyttet sammen, at kirken tilligemed kirkegården er
indføjet i selve herregårdens park. Landsbyen, hvoraf Jomfruens
Egede i sin tid var en del, er forlængst forsvunden, og kun kirke,
herregård og gadekær er nu tilbage af den tidligere bondeby.
I denne har der, hvis man kan slutte fra den romanske kirkes karak
ter af gårdkirke, allerede i den ældre middelalder ligget en større gård,
og på et ret tidligt tidspunkt må den som hovedgård være blevet midt
punkt i et stort godskompleks, hvortil mænd af mægtige slægter tidligt
er blevet knyttet. I midten af det 14. århundrede tilhørte Egedegaard
Valdemar Atterdags gode ven, Offe Pedersen, af den gamle ansete
slægt Neb. Hans sønner Peder, Johannes og Niels skrev sig alle til
Egede, men Peder Offesen, der sikkert var den betydeligste af dem
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og blev ridder, var vist nok den egentlige ejer af sin fædrenegård.
I det 15. århundrede gik det imidlertid tilbage for slægten, og det var
allerede et dårligt varsel, at Egedegaard gled ud af dens hånd kort
efter Peder Offesens død, da hans enke Ingeborg Nielsdatter Panter
o. 1391 ægtede ridderen Anders Jakobsen Lunge, hvem hun efter at
have arvet Egede efter sine børn af første ægteskab bragte sin gård,
måske som arv efter hans og hendes fælles børn. 1399 vides Anders
Jakobsen for første gang at have kaldt sig til denne gård, hvortil han
fra da af følte sig nær knyttet, og som han siden bestandig skriver sig
til. Rig på jordisk gods, han anslog 1424 selv sine ejendomme til den
for hin tid fabelagtige værdi af 4000 gylden, rig på anseelse — han
var rigsråd, havde store len og blev 1412 rigshofmester — kastede
han glans over sin nye sædegård, som han gjorde til midtpunktet i et
stort godsområde. En overenskomst mellem ham og hans anden hustru
Eline Moltke 1423 giver en forestilling om, hvor omfattende en ejen
dom Egede dengang var: foruden selve hovedgården hele Egede by og
mølle tilligemed bøndergods i 25 byer og desuden 2 møller. Da Eline
Moltke året efter blev enke, tilfaldt alt dette gods hende, med ret til
at »oppebære Frugt og Landgilde« deraf foruden af det gods i de
omtalte byer, der mulig var erhvervet af hendes afdøde ægtefælle
efter kontraktens affattelse. 1456 døde fru Eline, og gård og gods faldt
nu tilbage til Lungeslægten, idet den arvedes af Anders Jakobsens
broderdatter Sidsel Ovesdatter Lunge, siden hofmesterinde hos dron
ning Christine og gift med ridder og rigsråd Torbern Bille til Linde
gaard, Søholm og Svanholm. Senere bragte hun ham yderligere Nielstrup på Lolland. De havde 10 børn, og fra de 3 sønner: Peder, Sten
og Bent nedstammer hele den følgende Billeslægt. »De Sønner gav
Slægten hver sin Gren, saa videlig de sig spredte, af dennem er Biller
ret hver en, man nu kan i Danmark vide« (Lyskander). Torbern Bille
var medlem af rigsrådet, men formåede ikke at gøre sig meget gæl
dende som politiker. Derimod var han en foregangsmand som adelig
godssamler, og han gjorde et stort arbejde for at samle sit strøgods
til vel arronderede enheder. Han begyndte i det små med sin egen
fædrenearv, den lille herregård Allinde, men efter at hans første
hustru, Beate Thott, var død i sin første barselseng, og han havde
ægtet Sidsel Lunge, tog sagen fart. Sidsel Lunges gamle morbroder,
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Hovedbygningen med kirkens tarn bag træerne (fot. H. Stiesdal).

den barnløse Steen Basse, gav ægteparret brev på alt sit købe- og
pantegods på Sjælland og Fyn på den let opfyldelige betingelse, at de
opkaldte en søn efter ham. Selv købte hr. Torbern Svanholm i Horns
herred, hvor han i forvejen sad som nabo som lensmand på Abraham strup, der i hans senere år var hans faste opholdssted.
Ved samfrændeskifte 1469 efter Torbern Billes død 4 år i forvejen
fik hans enke Egede udlagt tillige med den hende tilkommende del af
bøndergodset: 23 bygte gårde og 7 øde gårde og bol. Denne mærkelige
kvinde, hvis livskraft syntes ukuelig, var straks efter mandens død
flyttet til Egede, hvor hun holdt hus og foreløbig i forening med sine
myndige sønner styrede Abrahamstrup len. Hun blev op mod 80 år
gammel, men var til det sidste fuld af virketrang og styrede både sine
egne og andres sager med usvækket iver. For sin talrige efterslægt var
hun en kærlig og kraftig støtte, og kirken var hun en gavmild tjener
inde. I sit testamente betænkte den godsrige, gamle dame mangfoldige
klostre og kirker og glemte heller ikke sin foged, svendene og det dag
lige tyende på Egede. Da hun 1503 døde, gik Egede over til hendes
børn og kom dermed for lang tid i Billeslægtens eje.
Efter nogle højst indviklede og forvirrede ejerforhold med delinger
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mellem børnene, af hvilke Bent Bille skrev sig til Egede, gik gården
til slut over til dennes søn Hans Bille. Med Hans Bille var en af
Billeættens betydelige mænd rykket ind på den gamle gård. Han var
tidlig fremme i første række som politiker, kriger og hofmand og
stærkt benyttet af kongerne Hans, Christiem II og Frederik I. Allerede
1502 var han rigsråd og indtog en militær førerstilling under undsæt
ningstoget til Stockholm ; 1514 blev han slået til ridder ved Christiern
Il’s kroning og var året efter med til at hjemføre dronning Elisabeth.
For ham, som for mange af hans standsfæller, blev de bevægede år
efter 1533 såre skæbnesvangre. Konservativ og ivrig katolsksindet
virkede han for kongevalgets udsættelse og støttede til det sidste grev
Christoffers parti. Men alt, hvad han kæmpede for, led nederlag. Selv
blev han, der nu var højt op i 60’erne, sammen med andre ulykkes
fæller, ført til Tyskland som fange; hans len, Skjoldenæs, blev ham
frataget og hans private ejendomme ligeledes. Men også over for ham
viste Christian III mildhed og mådehold. Len og rigsrådstitel mistede
han ganske vist, men sine ejendomme fik han tilbage og kunne igen
flytte ind på Egedegaard, hvor han tilbragte sine sidste år i ro, og
hvor han få år efter døde.
Hans Bille samlede al sin godsejerinteresse om denne sin eneste
hovedgård. I tidens løb var hovedgårdsejeren imidlertid ikke mere
eneste lodsejer i Egede by; i al fald træffer man både kronen og
private som ejere helt op i anden halvdel af århundredet. Adskilligt
tyder imidlertid på, at det er Hans Bille, der har nedlagt de gårde,
der på hans tid hørte hovedgården til, har inddraget dem under Egedegaards drift og dermed skaffet den næppe synderlig store ejendom
et anstændigt jordtilliggende, så den kunne blive bedre skikket til
sædegård for en af rigets gode mænd. Det var sikkert også ham, der
skaffede sin gård herligheden og rettigheden til Egede kirke, der se
nere blev gjort hans arvinger stridig. Ligeledes i hans tid kom det
gården underliggende bøndergods til at udgøre et eget birk. En mand
som Hans Bille måtte det da være magtpåliggende også at skaffe sig
en værdig bolig, så meget mere som hans rige og mægtige slægtninge
af Billeætten holdt til på anselige og velbygte gårde. Det nuværende
Jomfruens Egede skyldes da også delvis ham. Ingen anden kan tænkes
at have opført den store østlige del af søndre længe, der bag senere
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Jomfruens Egedes ældste fløj, Hans Billes hus (fot. Københavns Foto-Service).

tiders grå pudslag endnu har sine gamle, sen-middelalderlige mure i
behold. Hans Billes borggårdsbygning var et enkelthus, liggende i
øst-vest, som datidens huse er det meget smalt, og da det havde kæl
der og derover to stokværk, virker dets slanke rejsning påfaldende i
nutidsøjne, men er på den anden side overordentlig karakteristisk for
sengotisk byggeskik. Den fuldstændige omdannelse af Hans Billes hus,
både ind- og udvendig, i slutningen af 18. århundrede har for øvrigt
berøvet det så godt som enhver antydning af, at man her står over for
et anseligt gotisk stenhus. I én henseende er denne gård mærkelig, idet
den aldrig har været indgravet. Som landsby hovedgård anlagt tæt op
ad den ret højtliggende kirke, var den umulig at omgive med vand
fyldte grave. Det er en af vore få store, adelige hovedgårde, der har
været ubefæstet.
Hans Bille døde 1542 og fulgtes 6 år efter af sin hustru Inger Rønnow. Atter kom der forvirrede tider på Egedegaard med stærkt delte
ejerforhold. Den ene halvdel af gården gik over til familien Barne235
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Harsdorffs tilbygning set fra syd (fot. Niels Elswing).

kow, idet rigsråd Hans Barnekow afkøbte Hans Billes sønner, Torbern
og Bent, der stadig var i pengetrang, deres parter. Efter hans død 1559
blev enken Mette Oxe ejer. Den anden halvdel ejedes af Hans Billes
to døtre, Ermegaard og Birgitte. Disse to gamle jomfruer, Birgitte
Gjøes nære veninder, holdt endrægtigt sammen, værnede om slægts
minder og om gård og gods, så godt de kunne, og døde næsten sam
tidig 1587. Deres part af gården styredes ved fogeder, og det er be
tegnende for tidens landboretslige forhold, at en af disse, Erik Boesen,
under en retssag med held kunne gøre gældende, at adelen havde en
almindelig anerkendt ret til at gøre sig sit gods så nyttigt som muligt.
Det blev efter de gamle damers død Ingeborg, en ugift datter af Hans
Billes broder, Anders Bille til Søholm, der arvede deres del af gården,
der nu efter hende og dem fik navnet »Jomfruernes Egede«.
Langt om længe lykkedes det Tage Andersen Thott, ejer af flere
skånske herregårde, at samle hele gården på sin hånd. For ham havde
Jomfruens Egede sikkert nærmest været en almindelig pengeanbrin
gelse. Men helt uden interesse for gården var han ingenlunde, og det
var ham, der udvidede borggården med en vestre længe 1620, nu for
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længst nedbrudt. Mulig var det også ham, der opførte den tårnagtige,
i renæssanceskifte murede udbygning mod syd op til Hans Billes gamle
hus. Da det begyndte at knibe for ham, så han sig nødsaget til at sælge
løs af sine gårde og mageskiftede 1631 sin sjællandske hovedgård bort
til en slægtning af sin første hustru, den rige hr. Jens Sparre til Spar
resholm, der imidlertid døde allerede i begyndelsen af det følgende
år; hans enke Sidsel Parsberg beholdt foreløbig gården, og fra hende
kom den senere til sønnen Christian Sparre. I Sparrernes ejertid op
førtes det endnu stående nordre hus, en anselig renæssancebygning
i to stokværk, ganske vist senere hen stærkt ombygget og berøvet de
oprindelige gavle, men endnu med tydelige spor af den gamle ridder
sal, der høj og lys har strakt sig gennem hele husets længde fra gavl
til gavl og har været en af de allerstørste af den art sale i Danmark.
Danske Atlas meddeler, at nordre hus, der skal have haft tårn og spir,
blev bygget af Jens Sparre 1636; tidspunktet lyder meget rimeligt.
Ligsten i Egede kirke over Hans Bille og Inger Rønnow samt jomfruerne Ermegaard og Birgitte Bille.
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Gehejmeråd Chr.
Fr. v. Holstein.
Maleri af
G. Fuchs på
Frederiksborg.

Kun kan det ikke være Jens Sparre, der har været bygherren, han kan
højst netop have påbegyndt byggearbejderne. Den egentlige bygherre
kan have været Christian Sparre. Denne mand kom til at gennemleve
den for godsejerne så kritiske periode under svenskekrigen, og hvad
derpå fulgte. I krigens tid gik det hårdt ud over Egede by. Landsbyen,
eller rettere den del, der endnu var tilbage, blev afbrudt, hvilket for
så vidt blev til gavn for hovedgården, som ejeren benyttede lejlig
heden til at lægge de øde jorder i brug med herregårdens marker.
Årene efter adelsvældens fald blev overhovedet gunstige for Jom
fruens Egedes vækst som storbedrift. Den var gået over til en slægt
ning af Christian Sparre, Sidsel Kaas, og hendes mand, Christian V’s
yndling, overjægermester Vincents Joachim Hahn, der blev Jomfruens
Egede en god mand. Han fik 1663 for 60 rdl. pr. td. htk. af kronen
overladt 9 helgårde og 3 halvgårde i Fakse herred — en klækkelig
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udvidelse af hovedgårdens godstilliggende, der 1669 yderligere øgedes
med to gårde. 1674 fik han desuden bevilling til at lægge de allerede
i praksis inddragne marker fra de sidst afbrudte gårde ind under
Egedes hovedgårdstakst, hvorved et tidligere noget angribeligt forhold
legaliseredes. Samtidig fik Hahn også overladt birkeretten til gård og
gods, og hvad senere måtte blive lagt dertil. Om ejendommens størrelse
i disse år, endelig fastsat ved matrikel af 1688, ved man god besked:
selve hovedgården blev sat til lidt over 98 tdr. htk. ager og eng og
godt 8 tdr. htk. i skovskyld, udsæden til 348 tdr., og der kunne avles
298 læs hø ; desuden var der græsning til 30 »høveder«. Efter at Egede
by var lagt under hovedgården, var der tilbage i sognet kun 2 gårde
i As, 5 i Attrup og de 2 hedegårde samt enliggården Nyrupgaard —
alt under hovedgården. I Dalby sogn havde Jomfruens Egede 32 gårde
og 3 huse, i Ulse sogn 3 gårde og i Kongsted sogn 12. Hahn var en
farverig person. Som lille dreng var han med sin moder som flygtning
kommet fra Mecklenburg til Danmark og havde allerede som ganske
ung det held at tiltrække sig Frederik Ill’s opmærksomhed. Efter at
have studeret jagtvæsen ved det sachsiske hof og som officer deltaget
i Frederik Ill’s krig med Sverige, blev han udnævnt til over- og hof
jægermester for Danmark og hertugdømmerne med en smuk indtægt.
Under Christian V fik han rig lejlighed til at udfolde sine evner som
kavaler og selskabsbroder og modtog talrige beviser på den kongelige
nåde. Han havde en ikke ubetydelig indflydelse på statsstyret, især
efter Griffenfelds fald, og han stod i spidsen for den klike ved hoffet,
som intrigerede mod dronningen og storkansleren Frederik Ahlefeldt.
I den skånske krig optrådte han som en ofte lidet heldig rådgiver for
Christian V. Jomfruens Egede og Sparresholm kom han i besiddelse
af ved at gifte sig med den 16-årige jomfru Sidsel Kaas. Det skete
meget mod hendes faders vilje, og hun nåede også at fortryde det,
inden hun døde fem år efter. Men Hahn udnyttede den kongelige be
vågenhed og sin egen forretningssans til at samle meget andet gods,
og den raske sportsmand brugte ikke al sin tid på hjortejagt, skønne
damer og fyldte pokaler. Da han 47 år gammel var blevet elefant
ridder, skimtede han grevskabet som sit endelige mål, men kort efter
døde han, efter sigende af drik og til glæde for adskillige, som var
misfornøjede med hans indflydelse på kongen. 1674 købtes Jomfruens
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Egede af kongens elskerinde Sophie Amalie Moth på et tidspunkt,
da hun endnu førte en ret beskeden tilværelse og inden hendes op
højelse til grevinde af Samsø, der først fandt sted tre år efter. Ved
kongens død 1699 forlod hun sin anselige gård bag Børsen i slottets
umiddelbare nærhed og tog bort fra hovedstaden for at tilbringe
resten af sine dage på sin mere diskret beliggende landlige besid
delse, hvor hun levede endnu mange år til sin død 1719. Efter denne
celebre ejerinde kom folk af jævnere stand til Jomfruens Egede.
Grevindens arvinger solgte 1721 gården — 153 tdr. htk. med 409 tdr.
htk. bøndergods — til københavneren Nikolaj Esben Poulsen, født
1690. Året før han tiltrådte sin ejendom, havde han fået bestalling
som kgl. søkaptajn. Som godsejer har søkaptajnen efterladt sig mindet
om et meget spændt forhold mellem ham og gårdens fæstebønder.
Efter hans død 1735 solgte enken, der — som der står i indskriften på
hendes kiste i Egede kirke — »i sin Enkestand har levet som en ret
Enke«, fem år efter gård og gods til oberstløjtnant Claus Bendix
Beenfeldt til Lystrup, og fra da af er der en stadig, til tider overor
dentlig intim forbindelse mellem de to hinanden så nærliggende gårde.
Beenfeldt skødede Jomfruens Egede til sin svigersøn, kancelliråd
Thomas Holmsted, 1765 adlet under navnet Hielmskiold; han ejede
den til sin død 1773. Hans enke Christine Ulrikke ægtede tre år efter
kammerherre Niels Rosenkrantz Holstein til Cathrineberg, der tid
ligere havde været gift med hendes søster. Ved dette sit andet gifter
mål bragte hun gård og gods til denne i mange henseender udmær
kede mand, der dog betragtede Lystrup som sit egentlige hjem og vir
kefelt. Allerede 1782 døde fruen og fire år efter kammerherren. Han
havde i sit tidligere ægteskab en søn, Chr. Fr. v. Holstein, der arvede
begge gårde og desuden var stamherre til Rathlousdal og til Brunswarden i Oldenburg. Han var to gange gift, med Christiane Cathrine
Wedell-Wedellsborg og med Christiane Elisabeth Frijs. Han døde 1828
som gehejmekonferensråd, men havde fortrinsvis virket som godsejer,
og med ham havde Jomfruens Egede efter lange tiders forløb atter
fået en ejer, der interesserede sig levende for den og med største iver
tog sig af styrelsen af sine godser. Det var i hans tid, de store landbo
reformer indtraf, og de satte deres spor også på Jomfruens Egede.
Men ikke blot for godsdrift og landbrug interesserede han sig. Borg-
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gårdens bygninger har han præget stærkere end nogen anden ejer
efter Sparrernes tid. Siden Poulsens dage havde kun Thomas Hielmskiold beboet Jomfruens Egede, og at dens beboelsesbygninger har
været stærkt forfaldne, er mere end troligt. Holstein foretog en gen
nemgribende ombygning og udvidelse i slutningen af 1790’erne, og
han hentede hertil ingen ringere end tidens ypperste arkitekt C. F.
Harsdorff. Jomfruens Egede blev denne kunstners sidste større arbejde
og tillige eneste kendte indsats inden for vor herregårdsarkitektur.
Med bibeholdelse af de ældre huse skabte Harsdorff noget helt nyt.
Den ældste vestlænge blev nedrevet og Hans Billes gamle hus forlæn
get, så det fik samme længde som nordlængen. Jomfruens Egede fik
derved karakter af et parallelanlæg, til den ene side åbnende sig mod
kirken, til den anden side mod ladegården — et samlet arkitektur
anlæg i en egen storslået og samtidig idyllisk stil, der gør denne syd
sjællandske herregård til en mærkelig seværdighed.
Søndre fløj vedblev at være beboelsesfløjen. Den fik et nyt, lavere,
for gavlene afvalmet tag og udstyredes i det ydre i den sobre klassici
stiske stil, i hvilken Harsdorff var en mester. Facaderne dækkedes af
et tykt lag puds, der nu står dystert gråt, men oprindelig sikkert har
virket lysere og været hvidkalket eller hvidmalet, yderligere oplivet af
påmalede ornamenter. Som beboelse slog dette hus imidlertid ikke til,
og Harsdorff byggede derfor ud fra en tidligere tilbygning i syd en
helt ny sidefløj, der ender i ottekantform, og atter op til denne en
mindre tilbygning i vest, alt med pudsede facader og afvalmede tage
— i sig selv et fint afstemt lille arkitekturværk og særlig interessant,
fordi arkitekten her kunne udfolde sig helt frit. I klassicismens ånd
blev siden hovedhusets gårdfacades midte kraftigt betonet, fik midterrisalit med fronton og en anselig stentrappe, der førte op til døren.
Indenfor denne, og altså midt i huset, lagdes den store vestibule, hvor
fra der blev adgang til søndre tilbygning. Alt blev indrettet i ren
klassicistisk manér, særlig den helt nybyggede fløj, der fik en art pom
pejanske vægdekorationer og kassettelofter — en festlig og let, som
meragtig dekoration, velegnet for en havelejlighed. Jomfruens Egedes
tidligere blandede karakter af sengotik og renæssance blev ved alt
dette ualmindelig godt gemt under den nye empiremaske. Men selve
masken er unægtelig lagt godt an.
16 DSH 5
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Efter Holsteins død 1828 er Jomfruens Egedes historie som selv
stændig ejendom forbi. Den blev købt for 140.000 rdl. af lensgreve
A. W. Moltke til Bregentved. Dette køb skyldtes et ønske fra Moltkes
side om ved magelæg af de to ejendomme, der lå filtret ind i hinan
den, at bringe et højst generende og skadeligt fællesskab ud af verden
— et fællesskab, som man hidtil forgæves havde søgt at få ophævet.
1840 opnåede han da også tilladelse til, at der fra grevskabet til Jom
fruens Egede afgaves gods, godt 96 tdr. htk. ager og eng, foruden skov
og et kroprivilegium, i Fakse, Dalby og Østeregede sogne, mod at
sidstnævnte gård i stedet afgav tilsvarende gods i Dalby sogn. Senere
efterlod Moltke Jomfruens Egede til sin yngste søn greve Christian
Henrik Carl Moltke til Lystrup, og siden da har de to gårde haft
samme ejer. Gårdene er senere gået i arv til greverne Aage Moltke,
Ivar Moltke og Adam Moltke. Jomfruens Egedes areal er 790 tdr. Id.
VILH. LORENZEN

EJERE

1346 Offe Pedersen Neb
1391 Anders Jakobsen Lunge
1456 Torbern Bille
ca. 1550 Hans Bamekow (halvdelen)
1620 Tage Andersen Thott
1631 Jens Sparre
1662 Vincents J. Hahn
1674 Sophie Amalie Moth
1721 N.E. Poulsen
1740 Claus Bendix Beenfeldt
1776 Niels Rosenkrantz v. Holstein

BYGNINGER
Kaldt Egedegaard

ca. 1525 Sydfløjens østre del opført
Kaldt Jomfruernes Egede
Vestre fløj (nu nedrevne)
1636 Nordre fløj

1797 Ombygning ved
C. F. Harsdorff

1831 A. W. Moltke

Vemmetofte set fra syd (fot. Niels Elswing).

Vemmetofte
Vemmetofte sogn, Fakse herred, Præstø amt
Inde i de store skove, der mod sydvest dannede grænsen for Stevns
bygden, et af Sjællands ældste dyrkede og bebyggede områder, slog
nogle bønder sig engang i vikingetiden ned på en åben plads 3 - 4
kilometer fra Faksebugtens kyst. I skoven ryddede de sig agre, og af
skovens træer byggede de sig boliger; her opstod et fast bosiddende
bondesamfund, en landsby, der kom til at bære navnet Vemmetofte.
På en af landsbyens gårde sad en storbonde. Med tiden blev stor
bonden herremand og hans gård en hovedgård — og i det fjortende
århundrede træder denne hovedgård for første gang frem i historiens
lys. Blandt de herremænd, hvis navn stadig dukker op som deltager i
opposition mod Erik Menved og derefter som en af herremændenes
ledere i de urolige år under Christoffer II og holstenervældet, er
Johannes Offesen Neb, en svoger til den berømte Marsk Stig. 1320
var han medlem af det rigsråd, der bandt Christoffer Il’s hænder ved
16*
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Vemmetofte ca. 1750. Efter Thurah: Den danske Vitruvius.

en streng håndfæstning, og 12 år derefter var han en af dem, der ved
at henvende sig til Magnus Smek fik Skåne befriet fra den holstenske
grev Johan, men samtidig bevirkede, at landsdelen foreløbig løsreves
fra det øvrige Danmark og lagdes under den svenske konges scepter.
Hans førende stilling blandt sine standsfæller beroede naturligvis bl. a.
på rigdom på gods, der navnlig lå i Skåne; han ejede dog også tre
hovedgårde på Sjælland, og en af disse var Vemmetofte. Efter hans
død skiftedes hans gods i 1349 mellem hans to svigersønner, Niels Hak,
der havde været en af skåningernes ledere sammen med svigerfaderen,
og Jens Lauridsen af den såkaldte Pan/er-slægt, søn af en af Johannes
Offesens mægtige kolleger i rigsrådet omkring 1320, drosten Laurids
Jensen, der under rigsopløsningen havde haft Langeland i pant. Me
dens Niels Hak fik de skånske godser, overtog Jens Lauridsen ejen
dommene vest for Øresund, hvoriblandt skiftedokumentet nævner
Vemmetofte. Ganske vist er der fra 1390 bevaret et dokument, hvor
ved Niels Haks enke Marina Jensdatter Galen mærkeligt nok over
drager bl. a. Vemmetofte til sin søstersøn Johannes Absalonsen Ulfeldt.
I virkeligheden må dog Jens Lauridsen have siddet som rette ejer af
gården, for den arvedes af hans svigersøn, Jens Andersen Brock til
Gammel Estrup, en af Valdemar Atterdags og dronning Margretes
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trofaste støtter, der var medlem af rigsrådet og en kort tid endog
drost. I slægten Brocks eje forblev Vemmetofte derefter i om ved halvtredie århundrede.
Ved Jens Andersens død i 1408 var hans eneste søn allerede død,
og af hans godser tilfaldt da Vemmetofte en sønnedatter, Johanne
Nielsdatter. Om denne dame vides ikke stort ud over, at hun synes at
have været gift tre gange, først med rigsråden Iver Bryske (f 1421),
dernæst sandsynligvis med Fikke von Witzen og tredie gang med Oluf
Akselsen Thott, der med sin første hustru havde fået Vallø og således
hørte til fru Johannes nabogodsejere; som en af de berømte Aksel
sønner, der i Christiem I’s tid spillede en ledende rolle i dansk og
svensk politik, har han et velkendt navn i Danmarks historie, først som
marsk, senere som lensmand på Gotland. Han døde 1464 ; fru Johanne
var allerede død barnløs nogle år forinden, vistnok i 1450’eme, men
først 1472 holdes der endeligt skifte efter hende.
Den bestræbelse, der i det 15. århundrede begyndte at brede sig, for
at gøre jordbesiddelsen mere værdifuld ved at koncentrere bøndergod
set omkring ejerens hovedgård i stedet for at have strøgods spredt
rundt i riget, viser sig her for Vemmetoftes ejers vedkommende alle
rede at have fået ret gode resultater. I Stevns og Fakse herreder lå
ialt 115 bøndergårde under Vemmetofte hovedgård, medens strøgod
set i det øvrige land var af forholdsvis ringe betydning. Af de 115
gårde lå 17 i selve Vemmetofte by, hvilket må have været hovedparten
af, om ikke alle denne bys gårde, men desuden yderligere 24 inden for
sognet (Spjellerup og Snekkelstrup) og endnu 45 inden for en mils
omkreds. To mil borte, i Strøby i det nordlige Stevns, lå endelig en
samlet besiddelse af 29 bøndergårde.
En del af dette gods blev nu ved skiftet 1472 atter splittet, så den
nye besidder af Vemmetofte måtte udkøbe sine medarvinger af en del
deraf for atter at få sit gods afrundet. Den nye besidder af hovedgår
den blev fru Johannes brodersøn Lauge Eskesen Brock til Gammel
Estrup. Medens hans faster synes at have boet på Vemmetofte, hvor
også hendes mægtige tredie gemal ses at have opholdt sig, var Lauge
Brock vistnok oftest på Gammel Estrup. Han er berygtet som en af
de brutaleste af tidens ivrige godssamlere og lå især i stadig fejde med
sine betydeligste medbejlere til Djurslands jord, slægten Rosenkrantz’s
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medlemmer. På Gammel Estrup begyndte han opførelsen af den endnu
eksisterende hovedbygning, og også på Vemmetofte har han sandsyn
ligvis opført nye bygninger.
Af gården, som den så ud ved hans død ca. 1504, findes en beskri
velse i et skifte fra 1529, da Vemmetofte (og Gammel Estrup) deltes
mellem Lauge Brocks søn Niels og dennes søster Ide, gift med den
skånske ridder Truid Gregersen Ulfstand, efter de sædvanlige arve
regler, således at Niels Brock fik to trediedele og søsteren kun én
trediedel af ejendommen. Niels Brock skulle, siger skiftedokumentet,
have det store hus på den søndre side, som de to fruerstuer er i, og
borgestuen med de to hvalte kældere derunder, alt sammen det hus
fra porthuset til det røde gamle hus, og dertil porthuset oppe på går
den samt bryggerhuset indtil stegers væggerum tager ved. Truid Ulfs
tand skulle derimod på sin hustrus vegne have det røde og hvide hus,
som står vester på gården, og de to kældere med, som er derunder,
og desligeste de 2 små hvalte kældere, som står norden næst op til
samme røde og hvide hus og tilmed alt stegerset indtil bryggerhuset
øster på. Borggården skulle deles »ligesom han nu afmaalt og afpælet
er i alle Maader« og desuden skulle hver have sin part af ringmuren,
graven, begge voldene og staldene inden for ringmuren. Endvidere
skulle Niels Brock forlods have det nedre porthus, den hvalte dejstue
og mælkehuset; ladegårdens lader og stalde deltes mellem parterne.
Den borggård, hvorom skiftet af 1529 taler, lå på samme plads
som de nuværende bygninger, og graven omflyder stadig som dengang
den nærmest trapezformede borgø. Medens adgangen til borggården
nu sker ad en bro mod syd, var indkørselen dengang fra øst. Ved
gravninger i den nuværende gårdsplads har man fundet rester af den
middelalderlige portfløj, parallelt med den nuværende østfløj, men
nærmere vestfløjen end denne. Kom man ind ad porten, stod man i en
snæver, lukket gård. Til venstre havde man »det store hus på den
søndre side«, hvori borgestuen og de to fruerstuer var; murene var
opført væsentligst af kridtstenskvadre og havde fladbuede vinduer;
rester deraf sås ved slottets ombygning først i dette århundrede.
De to hvalte kældere derunder (med otte krydshvælv) er bevarede
under den nye sydfløj mellem den nuværende port og vestfløjens syd
ende. Også under denne findes endnu en middelalderlig kælder, i
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Vemmetofte fra havesiden i det 18. århundrede. Blyantstegning.

slottets sydvestre hjørne, med fire krydshvælv, den eneste synlige rest
af det »store røde og hvide hus«, der i 1529 afgrænsede borggården
mod vest. Af dette hus sås ved den moderne ombygning munkestens
mure med fladbuede vinduer og rester af en blindingsgavl mod syd.
Museumsinspektør Chr. Axel Jensen, hvem udredningen af Vemmetoftes bygningshistorie skyldes, formoder, at både kridtstenshuset
mod syd og munkestensbygningen mod vest er opført af Lauge Brock,
selvom de er byggede med en del års mellemrum. — Mod nord afgrænsedes gården endelig i 1529 af en køkkenfløj. Da borggården
optog noget mindre af pladsen inden for gravene, har der desuden på
selve borgøen måske ligget nogle af de andre nævnte bygninger. Mu
ligvis har der været dobbelte grave, hvad der ville forklare skiftedo
kumentets »begge voldene« ; borgøen synes ikke at have haft volde.
Det i 1529 indledte sameje vedvarede gennem et par generationer.
Niels Brock, der imidlertid var blevet medlem af rigsrådet, døde alle
rede fem år derefter; sammen med en række andre jyske herremænd
var han i efteråret 1534 rykket i felten mod skipper Clement, men
faldt under slaget ved Svenstrup som fange i den sejrende bondehærs
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hænder og døde et par måneder efter i fangenskabet, muligvis som
følge af sår fra kampen. Hans part i Vemmetofte såvel som Gam
mel Estrup gik i arv til hans søn Lauge Brock, der på den tid endnu
kun var dreng. Efter en række års tjeneste som hofsinde fik han flere
større forleninger, men indhentedes ligesom sin fader af en tidlig død,
idet han døde af sine sår efter som fænrik i Daniel Rantzaus hær at
have deltaget i den sejrrige kamp mod svenskerne ved Axtorna 1565.
Hans børn var på den tid ganske små. I mange år sad hans hustru
Margrete Bille enke på Vemmetofte, optaget af sine børns opdragelse
og styrelsen af deres gods. Da hun døde i 1595, var af børnene kun
sønnen Eske i live. Han havde allerede tidligere overtaget den ene af
sine fædrene gårde, Gammel Estrup, og efter at han nu ved moderens
død også havde fået Vemmetofte, udkøbte han inden årets udgang
sin medejer af borggård og ladegård og fire år efter også af gårdens
tilliggende. Den daværende medejer var Sophie Ulfstand, gift med
den skånske herremand Claus Podebusk ; efter Truid Ulfstands og
hans hustrus død var deres part gået i arv til deres to sønner og
derefter, da den yngste af disse var død 1574, til dennes datter, den
omtalte Sophie Ulfstand.
Vemmetofte var nu atter helt i en og samme ejers hånd. Eske
Brock var en højt anset mand, der ved sin død regnedes for landets
rigeste adelsmand. I sin egentlige hjemegn, på Randersegnen (han
var født på Vemmetofte, men boede mest på Gammel Estrup og
havde desuden Dronningborg Slot i Randers som len) købte han
otte herregårde, og øst for sundet erhvervede han ved arv fire; 1596
blev han medlem af rigsrådet, og i de følgende år brugtes han oftere
til repræsentative hverv og diplomatiske sendelser. Hans navn er sær
lig kendt, fordi der fra hans hånd er bevaret en lang række dagbøger,
hvis indhold er af stor kulturhistorisk interesse. Det er heri, han under
omtale af selskabelighed hos kongen og hos standsfæller plejer diskret
at antyde en rus ved tilføjelsen af et eller i alvorligere tilfælde flere
kors, kulminerende (under et besøg i Bergen 1604 sammen med Chri
stian IV) med fire kors og tilføjelsen »libera nos domine« (»Vorherre
bevares«).
På Vemmetofte har han sandsynligvis udvidet borggården ved at
forlænge sydfløjen mod øst (fra den nuværende port) og opføre en
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Vemmetofte før sidste restaurering (fot. Nationalmuseet).

ny østfløj på den nuværendes plads (med den stadig eksisterende ud
bygning mod øst). Kældrene under disse fløje har nemlig tøndehvælv
eller glatsømmede krydshvælv, der må stamme fra tiden omkring
1600. Øst for porten står også fra dette byggeforetagende den dag i
dag det hvælvede rum, der fra 1630 har været benyttet som kirke.
Det må i hvert fald være bygget inden dette år, da det ikke oprinde
lig kan have været beregnet til sit nuværende formål. Samtidig er også
opført vindeltrappetårnet inde i gården og desuden endnu et trappe
tårn ved østfløjen, der senere er forsvundet.
Eske Brock døde 1625 som den sidste mand af sin slægt. Hans gods
deltes mellem hans tre døtre, af hvilke Berete Brock arvede Vemme
tofte foruden tre skånske herregårde. Hun var gift med Tyge Brahe
til Tostrup, der en årrække var lensmand på det nær Vemmetofte
liggende Tryggevælde, hvor han foranledigede, at Ole Worm udgav
sin fortolkning af den kendte Tryggevælde-runesten. Han skal i det
hele taget have haft videnskabelige interesser og dyrkede som sin
berømte farbroder og navne især astronomien. Hans hustru omtales
efter sin død som overmåde from og godgørende. På Vemmetofte,
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hvor ægteparret tog bolig, indrettedes omkring 1630 den før omtalte
kirke, hvor endnu den udskårne prædikestol og herskabsstol med
Tyge Brahes og Berete Brocks våben er bevaret fra den tid. Også en
pragtfuld kamin af marmor og sandsten i fruerstuen bærer ægtepar
rets våben og navne tilligemed årstallet 1637; i sandstenen er hugget
rigt bemalede bruskornamenter, englehoveder og vrængemasker. I et
par kartoucher er tilmalet det efterfølgende ejerpars, Holger Rosenkrantz’ og fru Karen Krabbes våben og navnetræk, og midt i orna
mentikken står tillige ordene »Nulla calamitas sola« (»En ulykke
kommer ikke alene«). Såfremt disse ord allerede er anbragt der af
Tyge Brahe, ville man kunne sige, at de giver udtryk for en berettiget
pessimisme. De år, Tyge Brahe og hans hustru besad Vemmetofte,
var dårlige tider for de store jordbesiddere. Da Tyge Brahe døde
1640, året efter sin hustru, viste det sig, at han, skønt hans jordegods
1638 var opgjort til hen ved 3500 tdr. htk., dog var en ruineret mand.
Hans gæld er blevet beregnet til over en halv million kr. Det meste af
hans gods måtte sælges for at skaffe dækning, og Vemmetofte blev da
1641 købt af Holger Rosenkrantz »den Rige« til Demmestrup, en af
rigets største godsbesiddere, der ejede 14 herregårde og 1647 opgjorde
sit gods til 4026 tdr. htk. Han havde i sin ungdom gjort krigstjeneste
i Nederlandene, og var vistnok personlig en ret krigerisk natur, men
desuden tilsyneladende en mand med en vis patriarkalsk pligtfølelse
over for sine undergivne ; således oprettede han sammen med sin
hustru et hospital for fattige på Vemmetofte gods, medens hustruen
efter hans død stiftede et legat til underhold af en skolelærer i Spjellerup, det sogn, hvortil Vemmetofte hørte. Holger Rosenkrantz var
1641 blevet gift med Karen Krabbe, der inden ægteskabet havde købt
halvdelen af Vemmetofte, så ægtefællerne ejede hver sin part af går
den. Efter hendes død 1662, femten år efter manden, tilfaldt hen
des del broderen Iver Krabbe, der var statholder i Norge, og som
året efter udkøbte arvingerne til Holger Rosenkrantz’ halvpart. —
Fra Holger Rosenkrantz’ og fru Karen Krabbes tid er endnu på
Vemmetofte i et kabinet på 1. sal (prins Carls værelse) bevaret en
kamin med bruskornamenter og ægteparrets våben.
Iver Krabbe døde allerede 1666, men hans enke besad Vemmetofte
til sin død 1680, og derefter beboedes gården i 14 år af hendes arvin-
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ger, døtrene Margrete og Anne Sophie Krabbe, der begge var enker. I
1694 solgte de gård og gods til dronning Charlotte Amalie for 22.224
rdl. eller 35 rdl. pr. td. htk. Hovedgården beregnedes til godt 73
tdr. htk. ager og eng, samt omtrent 11 tdr. skovskyld, og bøndergod
sets hartkorn ager og eng beløb sig til 515 tdr., hvortil kom godt 26
tdr. skovskyld og 8 tdr. mølleskyld. Godset bestod af 80 gårde, 49
huse og 3 møller, alt beliggende i Spjellerup og de fire omgivende
sogne med undtagelse af blot 4 fjernereliggende gårde. I Spjellerup
sogn ejede Vemmetofte al jorden, hvilket ses at have været tilfældet
i hvert fald senest fra 1651.
Dronning Charlotte Amalie var en kvinde af megen foretagsomhed.
Hun kom aldrig til at spille nogen politisk rolle, hvad hun vistnok
heller ikke ønskede (med mindre man da skulle nævne det specielle
forhold, at hun skaffede sine trosfæller, de reformerte, ret til at op
rette en menighed og bygge kirke i København på trods af den råLuftfotografi af Vemmetofte set fra syd (fot. Nationalmuseet).
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dende ortodoksi); for sin virkelyst fik hun afløb ved at samle gods og
ved med dygtighed at beskæftige sig med godsernes drift. Foruden
ejendomme andetsteds i landet samlede hun sig et stort godskompleks
på Stevns, hvori Vemmetofte indgik. Allerede 1678 havde hun er
hvervet Gjorslev med det dertil hørende tidligere Højstrup, der nu
var en bondeby. 1680 købte hun nabogården Søholm, 1689 Erikstrup
ved Store Heddinge, 1694 som nævnt Vemmetofte og endelig i 1704
den lille herregård Frøslevgaard i Sydstevns. Samtidig havde hun i
1680’erne erhvervet sig syv af Stevns herreds 11 kirker og var da ved
1704 ejer af langt den største del af Stevns herred undtagen Hellested

Kamin fra
1637 med
Tyge Brahes og
Berete Brocks
våben
og Charlotte
Amalies
monogram på
skærmen
(fot. National
museet).
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sogn (med herregården Juellinge). Den mængde bøndergods, hun her
ved var blevet herre over, lod hun fordele på hovedgårdene, alt efter
som det lå mest praktisk for hoveritjenesten på disses marker. Frøslevgaard lod hun nedlægge og genoprettede i stedet Højstrup som
hovedgård. En del af bønderne i den nærmestliggende del af Stevns
kom nu til at gøre hoveritjeneste til Vemmetofte ; hoveriet blev nøje
reguleret, og da Vemmetofte i dronningens tid bortforpagtedes, blev
det i forpagtningskontrakten fastsat, at forpagteren skulle se til, at
hoveriarbejdet ikke hindrede bønderne i at passe deres eget, ligesom
han ikke måtte lade sine folk prygle bønderne. Hoveriarbejdet må dog
være tiltaget stærkt, idet hovedgårdsmarken til Vemmetofte blev
stærkt forøget ved, at Vemmetofte by, der nu bestod af 13 gårde,
blev nedlagt i 1696 ; endnu yderligere udvidedes hovedgårdsmarken 3
år efter dronningens død, da hendes søn og arving prins Carl fik
bevilling til også at nedlægge landsbyen Snekkelstrup, men denne
sidste udvidelse medførte dog ikke forøgelse af hoveriet. Hovedgår
dens hartkorn steg herved til godt 215 tdr. htk. ager og eng foruden
15 tdr. skovskyld.
Ved dronningens død 1714 arvede som før nævnt hendes søn prins
Carl Vemmetofte tilligemed Højstrup, som fra da af har ligget under
Vemmetofte indtil den dag i dag. Dronningen havde ikke boet på
Vemmetofte, og borggården var derfor stærkt forfalden. Desuden var
bygningen meget uregelmæssig, med vinduer af forskellig størrelse
og i forskellig højde, nogle med og andre uden jernstænger, og en
sammenblanding i arkitekturen af gotik og renæssance, der i hvert
fald ikke stemte med baroktidens krav om orden og symmetri. Prin
sen tog derfor straks fat på et større ombygningsarbejde, hvortil han
som arkitekt benyttede J. C. Ernst. Efter at først et 197 alen langt
fæhus var blevet opført 1715 af røde mursten med kridtstensbånd, og
den parallelt dermed liggende lade var blevet ombygget, så den af
udseende svarede til fæhuset, tog man 1716 fat på selve hovedbygnin
gen. Dette år undergik den østre og søndre fløj en fuldstændig »Re
paration og Renovation«. 1717-19 ombyggedes vestfløjen, der vist
nok allerede i renæssancetiden var gjort bredere, og 1721 blev endelig
opført en ny, lav nordfløj med fladt tag, hvortil der var adgang gen
nem glasdøre fra værelserne på 1. sal i de tilstødende fløje. Bygnin253
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gens arkitektur var meget enkel. De glatpudsede murflader brødes
ikke af risaliter eller pilastre, den ligeløbende taggesims kun af en
lille kvist over porten. Symmetrien var ikke blevet gennemført, idet
porten forblev på sin gamle plads lidt øst for sydfløjens midte, og i
gården blev det ene trappetårn stående i hjørnet mellem øst- og syd
fløjen. Haven nord og vest for slottet omdannedes til et sirligt anlæg
i tidens stil med lige gange, klippede hække og pyntelige blomster
grupper i form af prinsens og hans søster prinsesse Sophie Hedevigs
kronede navnetræk.
I 1721, da Frederik IV efter dronning Louises død lod Anna Sophie
Reventlow ophøje til dronning, kom det til et brud mellem kongen
og hans søskende, prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig, der sam
men forlod København og slog sig ned på Vemmetofte. De nyindret
tede bygninger tillod prinsen her at holde et ret anseligt hof; hans
egen hofstat talte 47 og søsterens 23 personer. Det betydeligste med
lem af det prinselige hof på Vemmetofte var hofchefen, de kongelige
højheders nære ven, Carl Adolph v. Piessen, den senere statsminister.
Indtil sin død i 1729 syslede prins Carl stadig med at forskønne
og forbedre Vemmetofte og især det indre udstyr. I prinsessens kabi
net, den røde stue, findes endnu en kamin med en rig overdel, hvor
spejle er indsat i forsølvede rammer med pilastre, båndakantus og
reliefgitterværk med roser, medens små konsoller bærer ostindisk por
celæn. Til væggene lod prinsen indføre gyldenlæder fra Holland; det
pryder endnu spisesalen, fruerstuen og det lille karnapværelse ved
siden deraf. Fra København og fra Hamborg indforskreves møbler;
sølv- og guldgenstande smykkede taffelet, og en smuk samling male
rier tilvejebragtes. Skønt en stor del af alle disse kostbarheder og
kunstgenstande efter prinsesse Sophie Hedevigs død blev krævet af
leveret og overført til dronning Sophie Magdalenes Vallø, er dog en
del endnu bevaret, især prinsens chaiselongue med broderede hynder
og puder, en del kanevasbroderede portierer formentlig broderede af
prinsesse Sophie Hedevig og hendes damer, med fremstillinger af
skibe, havmænd og havfruer, tyrker og Harlekin og Columbine, og
endelig ikke mindst en del af den værdifulde portrætsamling.
Også en betydelig del af kirkens udsmykning stammer fra prins
Carls tid. Både han og prinsesse Sophie Hedevig var oprigtigt fromme.
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1719 anbragte prinsen på sydfløjens mur en tavle med indskriften
»Qui benedixisti Deus optime maxime cuncta qui bene prospicies sit
tibi laus et honor« (»Du algode og almægtige Gud, som har velsignet
alt dette og nådig vil våge derover, dig være pris og ære«). Den guds
frygt, som heri fandt udtryk, gav sig også udslag i hans nyanskaffelser
til kirken. Her opstilledes en altertavle med forgyldt ramme, rigt ud
skåret af Jacob Roege i København, med maleri, forestillende dom
medag, malet af Heinrich Krock 1717. Også altersølv, mest af kø
benhavnsk arbejde, og prægtigt dåbssølv, der som alterstagerne var
fra Augsburg, skænkede prinsen, og i 1716 lod han 33 malerier med
bibelske motiver af Krock flytte fra sin ejendom Blaagaard ved Kø
benhavn til kirken på Vemmetofte, hvor de endnu hænger. I 1715

Kamin i prins
Carls værelse
med Holger
Rosenkrantz.’
og Karen
Krabbes våben.
På skærmen
Charlotte
Amalies mono
gram
(fot. Chr. A.
Mathiesen).
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Gobelin med dansk inskription fra o. 1660. Gobelinet er syet sammen, idet et
stykke mangler i midten. I det øverste parti Jahves navn over medallion med
jomfru Maria og barnet, omgivet af en mængde små, delvis musicerende engle.
I nederste afsnit Jesu dåb, i skyerne læses ordene: DENNE ER MIN ELSKE
LIGE SØN H. S. L H. (d. v. s. ham skal I høre). Opbevares på Vemmetofte.

havde han også forsynet alterbordet med sølvbroderet alterfløjl, me
dens C. A. v. Piessen gav kirken en messehagel med samme årstal.
Et udslag af prinsens religiøse indstilling var det måske også, at han
lod oprette flere skoler rundt om på godset og udvidede hospitalet i
Spjellerup med en tilbygning til 15 beboere. »Prins Carls skole« i Store
Torøje eksisterer endnu som landets ældste skolebygning.
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Broderi i kinesisk manér (malet og applikeret på silke), forestillende medlemmer
af den kongelige familie. Liggende på divanen prinsesse Sophie Hedevig, ved
klavikordiet prinsesse Wil hel mine Marie af Homburg, i vognen t. v. prinsesse
Amalie af Philipstal. I forgrunden greve Anton af Aldenburg, i baggrunden prins
Carl og (t. h.) C. A. v. Piessen. Opbevares på Vemmetofte.

Af hans praktiske arbejde for godset er ovenfor allerede nævnt
nedlæggelsen af landsbyen Snekkelstrup. Kvægbesætningen blev stærkt
forøget; Vemmetofte var navnlig anset for en udmærket græsgård.
Bøndergårdenes drift søgte han at forbedre ved vejledning for bøn
derne, og deres boligforhold gjorde et stort fremskridt ved, at der op
førtes skorstene på alle bøndergårdene. Endelig må også nævnes op17 DSH 5
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rettelsen af et stutteri på Vemmetofte og prinsens store interesse for
en forbedring af skovenes udnyttelse.
Ved prinsens død 1729 tilfaldt Vemmetofte prinsesse Sophie Hede
vig, der således kunne blive boende her til sin død 1735. En betydelig
gæld, som prins Carl havde efterladt sig som en følge af de store
bekostninger ved Vemmetoftes istandsættelse og udsmykning og ved
den store hofholdning, lykkedes det prinsessen at få afbetalt inden
sin død ved afståelse af godser andetsteds, og ved at Christian VI
forhøjede hendes apanage. I 1732 foretog hun et heldigt mageskifte
med kronen, således at det samlede gods, der ved prins Carls tiltræ
delse havde udgjort godt 1300 tdr. htk., nu iberegnet nogle erhver
velser i prinsens tid var ialt 1626 tdr. htk., samtidig med at der op
nåedes en samling og afrunding af godset. Sophie Hedevig skildres
som en velbegavet kvinde med levende religiøse interesser og sans for
musik og malerkunst. Hun dyrkede selv med noget talent malerkun
sten, og i biblioteket på Vemmetofte findes en lille bog med nogle
fine sølvstiftstegninger, som hun har udført, medens en del af hendes
vandfarvemalerier, hvoriblandt ret nydelige blomsterbilleder, nu hæn
ger på Rosenborg.
Ved sit testamente havde prinsessen bestemt, at Vemmetofte og
Højstrup gårde og godser — i tilslutning til en plan, hendes moder
allerede havde syslet med — skulle tilfalde et adeligt jomfrukloster
på Vemmetofte. Nogle måneder efter prinsessens død den 13. marts
1735 udstedte kongen i overensstemmelse med testamentet under 10.
juni 1735 fundatsen for dette kloster. Det skulle bestyres af to kura
torer, udnævnt af kongen, i forbindelse med en priorinde, der skulle
vælges af kuratorerne og de fire ældste frøkener i klostret. De første
kuratorer og den første priorinde havde prinsessen dog allerede selv
valgt. Priorinden skulle være damernes foresatte og lede det indre
liv samt husholdningen, medens kuratorerne skulle forestå alle klo
sterets ydre anliggender. Der skulle straks i klosteret optages 7 frøke
ner, priorinden iberegnet, alle med en nærmere fastsat hæving. Som
mål fastsattes det imidlertid, når klosterets økonomiske forhold tillod
det, at få indtaget 21 klosterfrøkener. Ugifte adelige jomfruer kunne
indskrives som ekspektantinder ved indbetaling af en i fundatsen
fastsat sum (500 rdl., moderation for flere). Når hæving fra klosteret
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Fruerstuen med Tyge Brahes og Berete Brocks kamin (fol. Niels Elswing).

indtrådte, skulle den pågældende jomfru påtage sig at underholde et
forældreløst barn.
I øvrigt fastsattes regler for konventualindernes daglige liv, der
skulle være »kristeligt indgetogent, fromt og eksemplarisk« ; damerne
skulle daglig holde fælles morgen- og aftenbøn. Det fremhævedes i
det hele taget stærkt i fundatsen, at »næst en sømmelig Subsistence
for adelige Jomfruer har dette Kloster til fornemste Hensigt at befor17*
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dre Guds Ære ved en daglig, flittig og andægtig Gudstjeneste«. Ved
kirken skulle ansættes både en dansk og en tysk præst, og klosteret
skiltes nu ud fra Spjellerup som et særligt sogn.
Ved klosterets oprettelse var de økonomiske forhold på godset
yderst slette; det var midt i en af de vanskeligste perioder for dansk
landbrug. Det var meget vanskeligt at få nogen landgilde fra bøn
derne ; den eneste nogenlunde sikre indtægt stammede fra de hoveri
drevne hovedgårde, der var bortforpagtede og i klosterets første år
indbragte knap 4000 rdl. Når klosteret overhovedet kunne holdes
oven vande i de første år, skyldtes det kun Carl Adolph v. Piessen, der
på grund af sit mangeårige venskab med prinsessen og hendes broder
følte sig forpligtet over for hendes sidste vilje, så det blev ham en
hjertesag at ride stormen af for klosteret, til hvis første kurator
prinsessen havde udvalgt ham. Hans første medkurator gehejmeråd H. F. v. Holstein døde allerede 1737 og efterfulgtes af gehejmeråd E. C. v. Linstow, der var hofmester hos Christian VI’s søster
prinsesse Charlotte Amalie, og som døde 1774. Det var dog v. Piessen
der trak læsset, og af sin egen pung ydede han klosteret forskellige
tilskud. Trods misvækst og kvægpest havde han da også den glæde,
at antallet af klosterfrøkener ved hans død 1758 var steget til 13
samtidig med, at der var samlet en kapitalfond på omtrent 67.000 rdl.
Hans efterfølger som kurator blev baron F. V. Wedel, der imidlertid
allerede nedlagde sin post 1763, da han ikke kunne få sin medkurator
v. Linstow til at billige indførelsen af moderne forbedringer på god
set som kløveravl og forbedret sædskifte. Først efter v. Linstows død
kom der gang i reformerne, og den, der ledede gennemførelsen, blev
greve J. G. Moltke til Bregentved, der var kurator fra 1776 til 1818,
og hvis efterkommere siden med en enkelt kortere afbrydelse har
været knyttet til Vemmetofte ved kuratorværdigheden. Navnlig ind
førtes den holstenske kobbeldrift inden 1780 på Vemmetofte hoved
gård og i en af landsbyerne — og dermed fulgte anvendelse af brak
ning, afvanding og dyrkning af nye plantesorter. Trods bøndernes
modstræben fik man dem efterhånden til at indse fordelen ved den
nye drifts indførelse også i de øvrige landsbyer. Hoveriet blev nøjere
fastsat ved hoveriforeninger 1791 og 1792, indtil det næsten helt af
løstes i begyndelsen af det 19. århundrede. Endelig påbegyndtes lands260
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Prinsessens kabinet, den røde stue, med kaminspejl i forsølvet indramning og med
ostindisk porcelæn på små konsoller (fot. Niels Elswing).

byernes udskiftning i 1798 og skred rask frem, idet dog et par særlig
konservative byer strittede så længe imod, at den sidste af dem, Lund
i Lyderslev sogn, først udskiftedes 1862.
Imidlertid havde J. G. Moltke 1789 kunnet besætte de sidste af de
ved fundatsen bestemte 21 konventualinde-pladser, og samtidig var
klosterets kapitalformue steget til 105.000 rdl. En væsentlig part af
denne tilvækst skyldtes, at prins Carl og prinsesse Sophie Hedevigs
mangeårige livlæge Andreas Høyelse, der var forblevet ved klosteret,
ved sin død 1775 efterlod klosteret sin formue på ca. 40.000 rdl.
Samtidig havde han testamenteret klosteret sit bibliotek, der blev
grundstammen i det senere meget udvidede klosterbibliotek, der har
haft stor betydning for beboerne på klosterets godser. I biblioteket
findes endnu mange smukke bind fra 18. århundrede; særlig bemær
kelsesværdige er to sølvbroderede fløjlsbind om ligprædikerne over
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Kapellet på Vemmetofte (fot. Niels Elswing).

prins Carl og prinsesse Sophie Hedevig. 1790 blev det tyske præste
embede ved kirken nedlagt. 1798 overtog klosteret forsørgelsen af de
af damerne underholdte forældreløse børn, og da klosterets indtægter
og formue stadig steg, og antallet af damer, der nød hæving, derfor i
1804 var nået op til 61, bestemtes det, at også antallet af forældreløse
børn under klosterets forsorg skulle sættes op til 61. Fra 1809 kan
også døtre af mænd af de tre første rangklasser indskrives i klosteret.
Ved J. G. Moltkes død 1818 var klosterets formue 477.000 rdl.
Hans efterfølger blev hans søn, den senere konseilspræsident greve
A. W. Moltke, der døde i 1864.1 hans tid begyndte 1856 bortsalget af
bøndergårdene til arvefæste, hvilket indbragte betydelige kapitaler.
Arvefæsteafgifteme er senere afløst. Den sidste rest af hoveriet ophæ
vedes 1852, og dræning af Vemmetoftes og Højstrups jorder påbe
gyndtes 1862. Endelig foretoges der sidst i 1850’erne store byggear
bejder efter en brand i avlsgården, og 1862 - 63 blev selve hovedbyg
ningen istandsat under ledelse af Th. Zeltner. Tårnet blev forhøjet
og fik spir, og bygningen fik spidsgavle og røde mure med lyse bånd
og vinduesindfatninger; det blev et mislykket forsøg på at genskabe
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en renæssancebygning ved hjælp af cementpuds, der oven i købet snart
begyndte at revne på grund af de gamle mures skrøbelighed.
1907 tog man da fat på en ombygning, der lededes af arkitekt Axel
Berg. Nu kom de gamle middelalderlige mure frem en kort tid igen,
men kun for at falde eller for de mere holdbares vedkommende indkapsles i det nye murværk. I hovedtræk bevaredes anlægget som det
var blevet i baroktiden. Bygningen står nu med røde mursten og grå
sandstensdetailler og virker både festlig og herskabelig, men tillige
som en hyggelig ramme omkring det liv, der stadig rører sig her i
overensstemmelse med prinsesse Sophie Hedevigs tanker. Alligevel
kan man ikke lade være ved sig selv at beklage, at de gamle bygnin
ger helt måtte forsvinde. Er bygningens ydre imidlertid fuldkomment
nyt, er der dog i det indre bevaret gamle detailler, og her findes til
lige en anselig mængde gammelt og fint inventar, som det allerede tid
ligere er omtalt. Her skal blot endnu nævnes, at klosteret besidder et
højst interessant gobelin fra omkring 1660 med dansk indskrift og
med fremstilling af Kristi dåb, omgivet af en bort med billeder fra
dagliglivet, den græske mytologi og fra bibelen. Endvidere findes her
gammelt bordtøj i usædvanlig mængde, nemlig to servicer af ostindisk
porcelæn, rækker af tinservice (størstedelen københavnsk arbejde fra
1740’erne, anvendt til de daglige måltider på klosteret indtil begyn
delsen af 1850’erne) og endelig bordsølv, knive, gafler og skeer, såvel
som stager og en sukkerbøsse, alt fra klosterets grundlæggelsesår og
prydet med Sophie Hedevigs navnetræk. Også andet fint sølvtøj stam
mer fra 18. århundrede. I klosterets gemmer ligger desuden en del
sjældent dækketøj, bl. a. en dug fra omkring 1600, i hvis mønster
foruden et motiv fra Moses’ historie ses en række jagtbilleder. Por
trætsamlingen omfatter en anselig række billeder af medlemmer af
kongefamilien, navnlig fra Christian V’s tid, (fremhæves kan et par
meget smukke portrætter af to af Frederik V’s døtre, malede af Hörner
1761), af de første konventualinder (en serie malet af Fr. la Croix)
samt af kuratorer og enkelte andre.
Af det sidste århundredes kuratorer skal til slut her blot nævnes
overpræsident E. E. Rosenøm (1869-94), lensgreve F. C. Moltke
(1894 - 1936), greve Adolph Brockenhuus-Schack (1899 - 1934) og stift
amtmand greve F. Reventlow (1934 - 62). De nuværende kuratorer er
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lensgreve Chr. Moltke og højesteretssagfører Jonas Bruun. Klosterets
priorinde er siden 1952 frøken Karen Bardenfleth. Klosteret ejer 4100
tdr. Id., hvoraf 2600 tdr. Id. er skov, til en samlet ejendomsværdi på
ca. 10 millioner kroner, samt en betydelig kapitalformue. I klosteret
er indskrevet et større antal ugifte damer, hovedsagelig døtre af
embedsmænd. Af sine indtægter betaler klosteret en vis pengeydelse,
den såkaldte hæving, til ca. 330 af de indskrevne damer, af hvilke
i øvrigt foruden priorinden i øjeblikket 8 damer bor på klosteret.
Herudover yder klosteret økonomisk støtte til forskellige, navnlig
sociale formål. Klosterets ledelse har i nogen tid overvejet, hvorledes
man uden i for høj grad at bryde den linje, som af klosteret er blevet
fulgt i næsten 250 år, vil kunne bringe den støtte, som klosteret yder
de indskrevne damer, i størst mulig overensstemmelse med nutidens
behov og livsform. Som en forberedelse til en sådan endnu ikke fast
lagt nyordning af klosterets forhold nedsættes ved afgang antallet af
damer, der bor på klosteret, til 6 foruden priorinden.
GUDMUND BOESEN
EJERE
ca. 1320 Johannes Offesen Neb
1349 Jens Lauridsen (Panter)
ca. 1390 Jens Andersen Brock

1641 Holger Rosenkrantz
1662 Iver Krabbe
1694 Charlotte Amalie

1735 Adeligt jomfrukloster

BYGNINGER

ca. 1500 Borganlæg med flere fløje
1600- 30 Udvidelser bl. a. 2 tårne og
et kapel
1715-24 Ombygning af borggård og
ladegård ved J. C. Ernst

ca. 1858 Avlsgården istandsat efter
brand
1862-63 Istandsættelse ved
Th. Zehner
1907 Ombygning ved Axel Berg

Højstrup set fra haven, fra vest (fot. Niels Elswing).

Højstrup
Lyderslev sogn, Stevns herred, Præstø amt
Højstrups navn kendes den dag i dag i vide kredse, endskønt gårdens
glansperiode faldt for adskillige århundreder siden. Dens navnkun
dighed skyldes ikke gamle, ædle bygninger eller særlig glorværdige
godsejere, men at J. L. Heiberg lader dele af »Elverhøi« foregå på
Højstrup. Alle, der har set stykket på teatret, husker i hvert fald sidste
akts dansescene, der netop foregår i gårdens store sal.
Første gang, Højstrup nævnes i dokumenterne, tilhørte den et med
lem af den i 13- og 1400-tallet meget ansete, sjællandske adelsslægt
Lunge. Jep Olufsen (Lunge) skriver sig 1356 til Højstrup. I 1387 gik
gården over til sønnen Folmar Jepsen, en tid høvedsmand på Køben
havns Slot, senere på Gurre ; han synes at have været en velhavende
mand, der dog i året 1400 lånte 2000 mark lybsk hos dronning Mar
grete ; som sikkerhed gav han hende pant i Højstrup med alt tillig
gende bøndergods. Nu var dronningen en godskøber i stor stil; hvor
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der bød sig en lejlighed, afkøbte hun adelen dens gårde, og således
gik det da også i dette tilfælde. Skødet udstedtes i oktober 1406; det
fremgår af det, at Højstrup overtoges med løsøre, besætning og bøn
dergods. Godset bestod af gårde i landsbyen Højstrup, hvis tilliggende
senere lagdes under hovedgårdsmarken, desuden i landsbyerne Lund,
Gjevnø, Leierstofte, Lyderslev, Magleby, Renge og Lille Heddinge.
Der har næppe været noget stort landbrug til Højstrup, så længe
landsbyen af samme navn vedblev at eksistere. Herregården har
derimod ikke selv været så betydningsløs; den var befæstet. I et la
tinsk dokument fra høsten 1406 bruges vendingen »curia & castrum«
(gård og slot), og i nogle optegnelser, dronning Margrete sendte til
sin stedfortræder ved skødningen, omtales et stenhus; det er åben
bart dette, der har været fæstningens kerne, således som det kendes
fra tidens andre borganlæg. Fra disse optegnelser vides det, at gårdens
besætning bl. a. bestod af 1 tyr, 14 køer, 19 øksne og 32 svin. Det
indavlede korn udgjorde 6 læster, og der var 100 læs hø; men da
tidens bondelæs var små.
1406 kom til at betyde et vendepunkt i gårdens historie; thi som
dens historiker Chr. H. Brasch siger: »Siden Folmar Jepsen solgte
Høistrup til Dronning Margrete, har Høistrup aldrig været i nogen
adelig Families Besiddelse. Lungerne er altsaa den første og sidste
adelige Familie, vi ved, der har ejet Gaarden som Herregaard«.
Der følger så godt 200 år, hvor Højstrup er et selvstændigt len
under kronen — med ganske enkelte undtagelser, som en kort tid i
begyndelsen af 1520’erne, da Højstrup len var lagt under Tryggevælde, og i årene 1574- 83, da det var under Vordingborg. Det var
først i 1617, at lenets historie — og med det indtil videre Højstrup
gårds dage — var ude.
Som så mange andre mindre len blev Højstrup benyttet som pant
for lån ydede kongen og riget af adelsfolk. I sidste halvdel af 1400tallet skriver et par medlemmer af slægten Neb sig til Højstrup; de
har altså haft det som pant og har rådet så frit over det, at de skrev
sig til gården. 1447 - 61 havde Peder Neb Højstrup, 1479 og 1485
Claus Neb. Denne sidste lagde sig ud med kong Hans; det lykkedes
dog dronning Dorotea at få et forlig i stand i 1490; men Claus Neb
måtte fra Højstrup og fik kun en del af sit pant igen.
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1502 - 03 sad Tyge Axelsen Brahe som lensmand, men vistnok alle
rede 1508 møder vi en ny og betydelig indehaver af lenet, som med
enkelte års mellemrum sad ved det lige til sin dramatiske død i 1535.
Det var fru Anne Meinstorf, enken efter Holger Eriksen Rosenkrantz
til Boller. Hun var af den slags enker, der så langt fra ved ægtefællens
død taber mælet, snarere vokser med opgaverne. Fru Anne selv var
af en mægtig slægt, og ægteskabet styrkede yderligere hendes position.
Under 3 konger sad hun som hofmesterinde, og hun skal ikke have
båret hofmesterinde-navnet forgæves. Christiern II’s dronning var i
1515 kommet her til landet; men kongen opretholdt ikke destomindre
sit forhold til Dyveke. Dette stemte efter fru Annes mening ikke med
god tone, og uforsagt som hun var, påtalte hun det over for kongen.
Heftige sammenstød fulgte. 1518 fratoges fru Anne sit len, uden at
få pantet udbetalt, og forvistes. Ved Frederik I’s tiltrædelse i 1523
kunne fru Anne triumferende drage ind på Højstrupgaard igen. Hun
blev nu atter hofmesterinde og genvandt helt sin gamle indflydelse.
Da Grevens Fejde brød ud, og grev Christoffer opkastede sig til
herre over Sjælland, var fru Annes stilling naturligvis atter ugunstig.
Greven hyldedes i juli 1534 i Ringsted i Christiern II’s navn ; Anne
tøvede, men gav dog klogeligt efter. I september samme år udstedte
Christoffer et beskærmelsesbrev for hendes folk og gods; men for
holdet var stadig spændt. Greven kendte hendes syrn- og antipatier.
Krisen nåede sit højdepunkt først på året 1535. De greveliges stilling
var da stærkt svækket, også dette har vel givet fru Anne øget mod.
Grev Christoffer sammenkaldte et stændermøde i Ringsted 20. januar
1535 ; her var fru Anne den eneste adelige, der mødte op — med frit
lejde. Hun kom der for at besvære sig over den rasende almues røven
og plyndren, men forbitrede ved sine udtalelser den ophidsede folke
mængde, så den overfaldt og dræbte hende. Drabet vakte stor opsigt,
og ved Københavns overgivelse var hendes drabsmænd de eneste, der
ikke fik amnesti.
Nogen tid efter drabet plyndredes Højstrupgaard af Køge borgere,
der året efter herfor måtte bøde på tinge.
I den følgende tid havde fru Annes svigersøn Chr. Friis lenet, der
efter 1539 - 46 Hans v. Buchwald og 1546 - 55 Hans Barnekow, hvor
efter Erik Valkendorf i 1555 fik det overdraget som livsvarigt pantelen.
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Han var ikke nogen betydelig person og skylder nu alene »Elverhøi«
sin berømmelse; heri optræder han som herre til Højstrup. Han blev
dog aldrig ejer af gården, skrev sig også til andre gårde, men opholdt
sig livet igennem til stadighed på Højstrup. Ved hans død 1606 fik
Henning Gjøe lenet mod at indløse det. Da han døde 1617, inddroges
Højstrup len under Tryggevælde. Samtidigt afholdtes der bygnings
syn og optoges inventar på Højstrup; heraf kan vi se, at bygningerne
var i meget dårlig stand, hvilket naturligvis skyldtes, at lensmændene
for egen regning havde skullet holde dem. Ladegården var udeluk
kende af bindingsværk og det allermeste af borggården ligeledes. Et
stort, grundmuret tårn — måske det tårn, der omtales ca. 200 år
tidligere — var delvis faldet sammen, hvorfor kongen da også gav
ordre til dets fuldstændige nedbrydning. De øvrige borggårdsbygnin
ger var alle meget brøstfældige; heri fandtes en fruerstue, to kamre,
dejstue, bryggers, mælkestue, borgestue og »en ny Stue i Gaarden«.
I ladegården var stald og fæhus i nogenlunde god stand, men korn
laden var »slet forfalden«. Inventaret var heller ikke meget værd. I
fruerstuen — det er her, man må tænke sig menuetten i »Elverhøi«
trådt — var der rødt klæde på væggene, men det fik betegnelsen:
Duer intet. Borde, slagbænke, senge var overalt af fyr, så indretningen
synes helt igennem at have været tarvelig, vel en reminiscens af Erik
Valkendorfs lange enkemandsstand.
Det faste folkehold bestod af en ladegårdsfoged, en skriver, en
kældersvend, en bådedreng og en bryggerskvinde, dertil når fornødent
gjordes 2 røgtere og nogle tærskere. Ellers måtte bønderne træde til,
når der var arbejder at udføre. De kørte med bygningsmaterialer, og
de gravede ler og klinede væggene dermed. De måtte også gøre lade
gårdshusene rene. Høstarbejdet udførtes naturligvis af dem og lige
ledes det meste af hørtilberedningen. Snart skulle imidlertid hovarbej
det til Højstrup forsvinde. Da bygningerne var så forfaldne, beslut
tedes det helt at nedlægge Højstrupgaard. I december 1621 kunne
lensmanden på Tryggevælde som svar på en kgl. befaling meddele,
at han havde fundet 4 bønder, der ville antage sig Højstrupgaard og
lade den bygge med bondebygninger mod livsvarig fritagelse for ægt
og arbejde. Af den gamle gårds marker (110 tdr. htk.) opstod der
således nu 4 bondebrug. De forblev under kronen, til de efter svenske268
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krigene kom mellem det gods, der udlagdes til kronens kreditorer. En
tid kom da Højstrup i Jochum Irgens’ og hans enkes besiddelse ; men
allerede i 1678 købte dronning Charlotte Amalie hele Gjorslev gods,
hvorunder landsbyen Højstrup hørte.
Dronningen besluttede at genoprette den nedlagte Højstrupgaard.
Dette skete nogle år ind i 1700-tallet, og arbejdet var ikke helt af
sluttet ved dronningens død i 1714. De 4 bondegårde nedlagdes. Det
ny Højstrup fik derved samme areal som det gamle, nemlig 110 tdr.
htk. ager og eng, men kun 44 tdr. htk. heraf var frit, idet det var
overført fra Frøslevgaard, der i stedet nedlagdes. Højstrups gamle
bygninger var forlængst forsvundne, kun rester af borggraven lå
endnu tilbage. Dronningen måtte derfor opføre alt fra nyt, og der
blev bygget et toetages, grundmuret, teglhængt rødstenshus, desuden en
kornlade og en kostald, vist af bindingsværk, hestestalden var i ar
bejde 1714.
Efter dronningens død arvede sønnen prins Carl bl.a. Højstrup
og Vemmetofte. I hans tid (1717) blev alt gårdens hartkorn gjort til
fri hovedgårdstakst; men allerede 2 år efter blev Højstrup henlagt
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til ryttergodsdistrikt, hvad der var prinsen meget imod; det skete
imidlertid efter hans kongelige broders bestemte ønske. Årene var
meget dårlige for landbruget. Misvækst og kvægpest grasserede. 29.
juli 1719 skriver forvalteren på Højstrup: »Den slette og elendige
Tilstand, som er her paa Egnen, lader sig fast ikke beskrive, idet Kor
net paa Marken af den langvarige Hede fast visner og bortsvies, ja
Kreaturerne paa Marken dø og vansmægte af Hede, og af Mangel
paa Græs og Vand, her ved Gaarden er allerede døde 12 Stkr. og
nogle og tyve syge af Lungehoste«. Det kan da ikke undre, at prins
Carl i tiden 1714-26 havde sat 15.000 rdl. til alene på Højstrup gods.
1729 døde prinsen, og hans godser arvedes af søsteren Sophie
Hedevig, der testamenterede Vemmetofte og Højstrup gårde og god
ser med alt tilbehør til evig tid til et kloster, der skulle oprettes på
Vemmetofte, og som en hovedgård under dette kloster har Højstrupgaard eksisteret til den dag i dag.
Den nu stående hovedbygning er opført 1866- 68. Gårdens tillig
gende areal er nu 570 tdr. Id. ager og 35 tdr. Id. eng.
C. RISE HANSEN
EJERE

BYGNINGER

1356 Jep Olufsen (Lunge)
1406 Dronning Margrete
Kongeligt len

1406 Befæstet stenhus
1617 Ladegården og det meste af
borggårdsbygningerne af
bindingsværk. Ruin af tårn
befales nedrevet

1664 Under Gjorslev
1678 Charlotte Amalie

ca. 1700 Opført teglhængt stuehus
i 2 stokværk, avlsgård af
bindingsværk

1719 Ryttergods
1735 Under Vemmetofte kloster

1866-68 Hovedbygning opført

Rosendal set fra nord (fot. Niels Elswing).

Rosendal
Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt

I det sydøstlige Sjælland 3^ km syd for Fakse ved vejen mellem Tyr
strup og Vallebo ligger herregården Rosendal. En smuk gammel allé
på 11/2 km fører fra vejen op til ejendommen. Det svagt kuperede
terræn er meget frugtbart. — Rosendal hovedbygning er meget interes
sant. Den er endnu til dels omgivet af grave som et minde fra den tid,
da herregårdene var små fæstninger, vigtige strategiske punkter i land
skabet for den herskende overklasses armé. Gravene er vel egentlig
et middelalderligt træk, men findes alligevel på Rosendal, skønt den
først er bygget ca. 1560. Det har dog sin gode mening. Kun 25 år før
den nye herregårds mure rejstes på en nedlagt landsbys plads, havde
bønderne i Jylland rejst sig mod deres adelige undertrykkere og ud
sugere og ladet den røde hane gale over storhansernes boliger. Nu gik
strømmen ganske vist den modsatte vej under adelsvældens og gods
samlingens æra; men hvem vidste, om denne tingenes tilstand ville
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blive varig? Det var under alle omstændigheder klog politik at sikre
sig mod enhver eventualitet. Derfor er alle de herregårde, der er op
ført i tiden efter Clementsfejden, forsynet med sådanne elementære
fæstningsanlæg som grave. For øvrigt er det ikke første gang, der har
været befæstninger på egnen. Sydsydvest for det nuværende Rosendal
øjner man i terrænet et gammelt voldsted. Har der tidligere været herremænd omkring Totterup, som den gamle landsby hed, eller er det
resterne af et gammelt forsvarsanlæg til brug for egnens befolkning,
når fjenden kom i landet? Vi ved det ikke, vore kilder tier.
Hovedbygningen på Rosendal er af temmelig ny dato. Den består
af en firefløjet bygning, en hovedfløj og tre sidefløje. De sidste er de
ældste. Lave, énetages huse, som de er, syner de ikke meget ved siden
af hovedfløjen, der tager sig ganske imponerende ud. Den er for det
første af Faksekalk, og dennes lyse farve fremhæver uvilkårligt ethvert
hus, der er bygget af det materiale, og for det andet er den på to
etager. Sidefløjene er af bindingsværk og markerer dermed, at de er
ældre end hovedfløjen, som er opført i årene 1847 - 49 af M. G. Bindesbøll for grev Gustav Holck-Winterfeldt. Sidefløjene er fra 17. år
hundrede. Hovedfløjen vender ud mod haven i sydlig retning. Øst for
sidefløjene ligger forpagterboligen, som er teglhængt med frontispice
og forsynet med økonomifløj. Avlsgården, der ligger nord for hoved
bygningen, er ligeledes trefløjet. Her er det midterfløjen, som er af
bindingsværk, mens sidefløjene er grundmurede. Hovedfløjen er lade,
den vestlige sidefløj hestestald, den østlige kostald. Nord for gården
ligger en magasinbygning. Vest for gården findes fodermesterens be
boelseshus. I øvrigt hører der 14 arbejderhuse til gården. Over de
gamle voldgrave fører der en kampestensbro; også den er af gammel
dato, hvilket bl.a. ses af, at den er udstyret med fangehuller.
Hovedgården Rosendal hed oprindelig Totterupholm efter en nu
nedlagt landsby, der hed Totterup. Den er oprettet som hovedgård
1560. Netop på denne tid opstod der en mængde herregårde i Dan
mark på nedlagte landsbyers plads som et led i adelsmændenes bestræ
belser for at danne store, afrundede godskomplekser.
I de første par århundreder af sin levetid som hovedgård har gården
ført en omskiftelig tilværelse, snart i hænderne på den ene, snart på
den anden adelsfamilie. Oprindelig tilhørte den enken efter den kendte
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Rosendal set fra sydvest (fot. Niels Elswing).

Oluf Nielsen Rosenkrantz til Vallø (død 1545) fru Ide Munk, der fik
den gjort til hovedgård. Ide Munk var en såre dygtig dame og en vær
dig husfrue på Vallø, hvor hendes mand, der foruden at være den
rigeste adelsmand i Danmark omkring midten af det 16. århundrede
også var en af de betydeligste, samlede datidens statsmænd og adelsmænd ved sit bord. Ved fru Ides død 1586 gik Totterupholm i arv til
hendes datter Mette Rosenkrantz (død 1588). Mette Rosenkrantz, der
i øvrigt havde fået en fremragende opdragelse med så verdensberømt
en mand som Niels Hemmingsen som lærer, var anset for at være
Danmarks bedste parti; hun ejede således bl. a. Gisselfeld og Vallø,
som hun nybyggede. 1551 blev hun gift med Sten Rosensparre, der
imidlertid faldt i Syvårskrigen (1563 - 70) i slaget på Axtorna hede
1565, men allerede 1567 indgik hun et nyt ægteskab, og denne gang
ikke med nogen ringere end rigens hofmester hr. Peder Oxe. Nu var
hun ikke alene Danmarks rigeste, men også Danmarks fornemste
adelsdame. Den djærve og dygtige kvinde har efterladt sig en samling
egenhændige breve, der indeholder adskillige træk til belysning af livet
i sidste halvdel af 16. århundrede, og som ved deres udprægede dialekt
ejendommeligheder er en udmærket kilde for dansk sproghistorie.
18 DSH 5
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Ved skiftet efter Mette Rosenkrantz tilfaldt Totterupholm hendes
datterdatter Jytte Gyldenstjerne, hvis forældre var Birgitte Stensdatter
Rosensparre (død 1583), og rigsråd Preben Knudsen Gyldenstjerne til
Nørre Vosborg (død 1616). Jytte Gyldenstjerne var først gift med
Peder Juel til Gjorslev og senere med Christian Grubbe til Lystrup.
1644 solgte hendes søn Peder Grubbe gården til Gabriel Laxmands
enke fru Edele Rosenkrantz, der senere blev gift med Knud Ulfeldt
til Svenstrup. Efter hendes død 1686 solgte medarvingerne Totterup
holm til Niels Juel, den store admiral fra Den skånske Krig, Dan
marks største søhelt, der var gift med Knud Ulfeldts datter Anne Mar
grethe Ulfeldt. Derefter gik Totterupholm over til svigersønnen Niels
Krag til Egeskov og senere til dennes svigersøn generalmajor Christian
Juel, der døde 1717. Med dennes datter Hedevig i hendes ægteskab
med major Holger Rosenkrantz tilfaldt Totterupholm endelig familien
Rosenkrantz, der beholdt den i halvfjerdsindstyve år.
Nu indtræder der et nyt vendepunkt i gårdens historie, idet major
Holger Rosenkrantz den 3. maj 1748 får kongelig stadfæstelse på, at
hovedgården Totterupholm oprettes til et baroni, der får navnet Ro
senlund ; Holger Rosenkrantz selv var allerede 2. februar samme år
optaget i friherrestanden. — På grund af sin forholdsvis ringe størrelse
— 399 tdr. htk. — opnåede baroniet Rosenlund dog ikke at nyde godt
af den skattefrihed for 100 tdr. htk. af bøndergodset, der ellers var
tilstået baronier. Holger Rosenkrantz var en meget dygtig godsejer.
Hans fortjeneste er det bl. a. at have arbejdet meget ivrigt for bryd
ningen af Fakse-kalksten; selv begyndte han en betydelig eksport
heraf. En tid inddroges han i det offentlige liv, idet han i 1767 blev
medlem af landvæsenskommissionen og 1768 af generallandvæsenskollegiet. Han var dog ingenlunde reformvenlig; han var en udpræget
modstander af stavnsbåndets ophævelse, hvorved, som han sagde, »det
almindelige« — d. v. s. samfundet — ville blive »ganske bouleverseret«.
Holger Rosenkrantz havde ved sin død 1785 givet sin successor,
brodersønnen Iver Rosenkrantz til Villestrup, tilladelse til at sælge
Rosenlund, hvis han i stedet for oprettede en fideikommiskapital på
60.000 rdl. Iver Rosenkrantz gik ind på dette, og den 26. august 1786
fik denne bestemmelse kongelig bevilling, hvorefter Rosenkrantz 1788
solgte gården til generalkrigskommissær Haagen Christian Astrup for
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90.000 rdl. på den betingelse, at gården atter skulle kaldes Totterupholm ; men allerede få måneder efter fik Astrup tilladelse til at kalde
gården Rosendal. 1801 solgte Astrup Rosendal til søkaptajn L. M. Hofgaard for 175.000 rdl. Hofgaard solgte den videre 1806 for 255.000 rdl.
til greve Chr. Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe, der var amtmand
over Præstø amt. Denne døde 1823, og hans enke overdrog da Rosen
dal i 1837 til svigersønnen greve Gustav Christian Holck-Winterfeldt.
Hermed indtræder den tredie etape i Rosendals historie, idet gården
fra nu af og indtil 1930 er i Hoick-Winterfeldt’ernes besiddelse. Den
første af denne slægt, den ovennævnte greve Gustav Holck-Winter
feldt, byggede, som allerede omtalt, den nye hovedbygning. Gården
gik derefter i arv til hans søn greve Flemming Holck-Winterfeldt, med
hvem slægten Holck-Winterfeldt uddøde på mandssiden. Den næste
ejer af Rosendal er greve Flemmings søstersøn greve Helge Ernest
Knuth, der 1930 arvede gården efter i en del år at have forpagtet den.
Han lod den modernisere, idet der indrettedes badeværelse og toiletter.
Også parken forandrede udseende, påvirket af engelsk smag, idet der
bl. a. fældedes en del træer, således at man nu fra hovedbygningen fik
en vid udsigt udover landskabet. Grev Helge Knuth, der var ugift,
18*
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efterlod ved sin død 1941 Rosendal til sin ligeledes ugifte broder greve
Flemming Knuth, der imidlertid tre måneder efter afgik ved døden
1942 uden at have overtaget ejendommen. Denne gik derefter i arv til
den nuværende besidder, brodersønnen, ambassadør i Washington,
cand. jur. greve Kield Gustav Knuth-Winterfeldt, der har ladet fore
tage en grundig reparation af hovedbygningen; alle værelser istand
sattes, og en del af dem ombyggedes.
Bortset fra de gamle voldgrave og fra de enkelte bindingsværksbyg
ninger bærer Rosendal ikke præget af at være af så gammel oprindelse,
som den i virkeligheden er. Helhedsanlægget er ganske 18. århundredes
type med ladegård og borggård, der åbner sig mod hinanden, og hoved
bygningen er helt igennem præget af den tidsalder, hvori den er blevet

Konsolspejl
i rig barokstil
(fot. Th.
Andresen).
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opført. — Går man imidlertid indenfor i værelserne, møder man dog
adskillige levn fra svundne tider. Værdifuldest af malerierne er nok
et portræt fra Karel van Manders hånd; det forestiller den første
grev Hoick, Henrik Hoick, der var feltmarskal under Wallenstein;
han døde 1633. Endvidere findes der malerier af grev Hoicks efter
kommere, bl. a. af greverne Hoick-Winterfeldt og deres hustruer.
Det værdifuldeste møbel er sikkert et dejligt, gammelt krydderiskab,
der har tilhørt familien Ulfeldt, med hvem Holckerne var beslægtet,
idet Henrik Hoicks søn var gift med en Ulfeldt. Desuden findes der
en del empire- og Boullemøbler. En del af møblerne er iøvrigt skæn
ket af hertuginden af Augustenborg, der var gift med oprørshertugen
Christian August. Hertuginden og dennes søster, oprørsprinsens hustru,
prinsessen af Nør, var født Danneskiold-Samsøe og søstre til grevinde
Holck-Winterfeldt, der døde 1873. Endelig skal det nævnes, at der i
biblioteket på Rosendal findes et smukt bevaret eksemplar af Chri
stian IV’s bibel fra 1633.
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I Fakse kirke er mange minder om Rosendals tidligste ejere. Således
er dåbsfadet skænket af fru Ide Munk, prædikestolen og herskabs
stolen af fru Jytte Gyldenstjerne, der indrettede et gravkapel ved kir
ken, hvori adskillige af Rosendals ejere har hvilet.
Rosendal gods, der foruden af hovedgården Rosendal består af avls
gårdene Margrethelund og Godthaab, er på 1.406 tdr. Id., heraf er
selve hovedgården Rosendal på ca. 556 tdr. Id. ager og eng af glim
rende beskaffenhed. Foruden Margrethelund og Godthaab hører der
også til godset ca. 385 tdr. Id. skov — mest høj løvskov, navnlig bøg
— og ca. 55 tdr. Id. husmandsjord. Gårdens ejendomsværdi er 1.700.000
kr. Skovens ejendomsværdi er 418.000 kr.
ELIN BACH

EJERE

BYGNINGER

Ide Munk
1586 Mette Rosenkrantz
1588- 1717 Forskellige ejere

ca. 1560 Befæstet gård kaldt
Totterupholm
1600erne De nuværende 3 sidelænger
opført i bindingsværk
1748 Nu kaldt Rosenlund
1789 Kaldt Rosendal

1717 Hedevig Rosenkrantz
1788 - 1837 Forskellige ejere
1837 G. Chr. Holck-Winterfeldt

1847 Hovedfløj i 2 stokværk opført
ved M. G. Bindesbøll

1930 H. E. Knuth
1942 K. G. Knuth-Winterfeldt

Hovedbygning istandsat

Lindersvold set fra syd (fot. Niels Elswing).

Lindersvold
Roholte sogn, Fakse herred, Præstø amt
Ca. 1 mil nord for Præstø ved den smukke Lestrup skov forlader lan
devejen strandbredden af Præstø Fjord, netop som vi kommer ind i
Fakse herred, og løber nu i en mere nordlig retning over Fakse by
med dens berømte kalkgruber ind i Bjæverskov og Stevns herreder.
Kort efter at vi har forladt den smukke fjord, ser vi til højre herre
gården Lindersvold med dens grundmurede hovedbygning.
Hovedgården Lindersvold var, indtil den 1923 udstykkedes til hus
mandsbrug, på 410 tdr. Id. og 55,5 tdr. htk., heraf ca. 58 tdr. Id. eng,
resten ager. Ejendomsskylden var 330.000 kr., jordværdien 239.000 kr.
Lindersvold hovedbygning er opført i to etager af gul, kalkfarvet
grundmur. Taget er dækket med røde tagsten og har skrågavle og fire
skorstene. Den er opført i årene lige efter 1830, efter at den forrige
hovedbygning var brændt 1808.1 midterpartiet mod syd findes hoved
indgangen, hvor man kommer ind i en rummelig vestibule; fra den
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fører der til højre og venstre en midtergang på langs gennem hele
huset med adgang til alle værelserne i stueetagen. I denne etage findes
der bl. a. en meget stor havestue med en høj trappe ned til den smukt
anlagte have. I stueetagen findes også nogle værelser, der i en lang
årrække var amtskontor for Præstø amt. Foruden denne hovedbyg
ning fandtes der to længer — mod øst en staldlænge, mod vest en
mejerilænge; nu eksisterer imidlertid kun den vestlige længe, mens
hovedindgangen har fået en tilbygning.
»Lindisvold« eksisterede allerede som en mindre hovedgård i sidste
halvdel af 16. århundrede, og som ejer af den nævnes 1580 Christopher
Lindenov; han boede imidlertid sjældent på denne gård; han var
lensmand på de vigtige borge Koldinghus og Hindsgavl, og det var
naturligt, at han derfor opholdt sig på disse slotte. Denne Christopher
Lindenov var en yngre broder til Gavnøs ejer, Hans Johansen Lin
denov ; han døde temmelig ung 1585. Hans næstyngste søn, der også
hed Christoffer, nævnes som ejer af »Lindenvold«, og han har sikkert
beboet gården, da hans hustrus navn, »Soffi Pletz af Kampen«, stod
udskåret i herskabsstolen i Roholte kirke, men det var først deres søn
og sønnesøn, der hævede Lindersvold til en større hovedgård. Sønnen
Godske Lindenov til Lindisvold i Sjælland og Restrup i Jylland mage
skiftede nemlig med kronen og erhvervede ved »Kongens Gjenbrev«
af 1606 gods i Axelhoved by, »hvor nu Lindesvold Hovedgaard lig
ger«, som der står i Topografiske Samlinger i rigsarkivet. Han lagde
Axelhoved by med 8 gårde og 8 huse under Lindisvold hovedgård,
hvad pastor Sevel, Roholte, også bekræfter i sin indberetning 1758 ;
men om han også lagde nogle af Hyllinge Skovbys jorder ind under
hovedgården, som »Danske Atlas« beretter, er tvivlsomt, da hele ho
vedgårdens tilliggende 1682 kun var lidt over 33 tdr. htk., hvilket
næppe har været for meget til otte mindre bøndergårde. Af udtrykket:
»hvor nu Lindesvold Hovedgaard ligger«, skulle man tro, at denne
1606 var nylig opført; men da gården nævnes ca. 30 år før, må her
sikkert tidligere have ligget en, om end mindre herregård. Hvor gam
mel denne er, og hvad den tidligere hed, vides ikke, men fra senest
1580 bar den navnet »Lindenvold« eller »Lindisvold«, idet den, som
det på den tid var almindelig skik og brug, var opkaldt efter ejeren.
Godske Lindenov, der var Holmens chef og admiral 1611, har der280
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Lindersvold set fra nord (fot. Niels Elswing).

imod måske forbedret og udvidet gårdens bygninger. Helt ombygget
den har han imidlertid næppe ; dette er forbeholdt hans søn, Christof
fer Lindenov til Lindis vold, Bækkeskov og Restrup, der nævnes som
gårdens egentlige bygherre 1671, efter at den er blevet ødelagt i sven
skekrigen 1658 - 60. Denne Christoffer Lindenov var en rig mand, der
lånte regeringen penge, såvel i krigen 1643 - 45 som 1657 - 60 til »Rigens
Gælds Betaling« og »til Flaadens Udredning«, hvorfor han fik løfte
om 400 tdr. htk. af kronens strøgods i Vordingborg amt; han fik dog
kun 320 tdr. htk. udlagt, da ladegården ikke kunne tåle at miste mere.
Dette gods lagde han under sine herregårde Bækkeskov og Linders
vold. Christoffer Lindenov var, ligesom faderen, Holmens chef og
admiral; men da han så stærkt frarådede krigen med Sverige 1657,
faldt han i unåde ved hoffet og blev afsat fra alle sine embeder.
1672 solgte imidlertid Christoffer Lindenov Lindersvold med 60
gårde, 2 møller og 24 huse til sin svigersøn Axel Urne, mens han selv
flyttede over til sin gård Restrup i Jylland. Men allerede 1673 solgte
Axel Urne Lindersvold videre til oberstløjtnant Rahe von Schildern,
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der var gift med Urnes søster, den strenge fru Merthe Sofie Urne.
Efter sin mands død 1680 styrede fru Merthe selv med stor myndig
hed og dygtighed sin gård lige til sin død 1724. Hun udvidede godset
betydeligt, dels ved køb og dels ved mageskifter med kronen ; allerede
1677 havde godset fået en udvidelse, idet Christian V skænkede kir
ken i Roholte, der tilhørte kronen, med dens ejendomme, indtægter
og kaldsret til herskabet på Lindersvold på grund af oberstløjtnantens
tro tjeneste mod kongen.
Fru Merthes navn blev kendt vidt omkring i Danmark — og det
just ikke på nogen smigrende måde. Når bønderne red sommer i by,
hed det i et af versene i den gamle vise, de sang:

»Gud fri os fra den onde Trold,
Hør det som vi bede!
Og fra Fru Merthe paa Lindersvold.
Hør os alle, Gud med Glæde.«

Disse linier er en omdigtning af følgende linier i Peder Jensen
Roskildes udformning af sommer-i-by-visen, hvor det hedder:

»Og fri os fra den onde Trold
Og fra Synden slem, og hendes Sold.«
Denne vise er altså nået til Lindersvold, hvor omdigtningen af
verset har fundet sted.
Fruen til Lindersvold har dog næppe været den store bondeplager.
Hun har forbedret sit gods meget, blandt andet ved at ophjælpe
bøndergodset. 1681 fik hun for sine bønder i Vindbyholt og Mosebølle privilegium på at befordre rejsende. Og da bønderne på hendes
jorder ansøgte kongen om skattelempelser på grund af dårlig høst,
har hun støttet dette andragende. Det må dog her tilføjes, at disse
skattelempelser også i høj grad var i godsejernes favør, da de indestod for deres bønders skatter.
Af fru Merthes og oberstløjtnant von Schilderns 14 børn, hvoraf
dog de fleste døde som små, arvede datteren Hedvig Sophie von
Schildern Lindersvold; hun var gift med oberst i rytteriet i Sydsjæl
land Georg von Kalckreuth. 1728 solgte Hedvig Sophie som enke
gården — den var på 276 tdr. htk., og den solgtes for 70 rdl.pr. td.
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Lindersvold set fra syd (fot. Niels Elswing).

htk. — til fru Kirstine Marie Krabbe, enke efter generalmajor Ulrik
Chr. Kruse. Deres datter Birgitte Charlotte blev gift med statsmini
ster grev O tto Thott. Herved kom Lindersvold 1732 over på grev
Thotts hænder; allerede i 1731 havde han købt den nærliggende
hovedgård Strandegaard, og få år efter, i 1737, forenede han disse
to gårde med Gavnø, som han da købte.
1777 blev hovedbygningen på Lindersvold, der var bygget af Chri
stoffer Lindenov, nedrevet, og i stedet opførtes der en ny og anse
ligere bygning. Den gamle hovedbygning var et én-etages hus af bin
dingsværk med mursten og tegltag. Fra hovedbygningen, der vendte
mod øst, udgik der en mindre fløj, der ligeledes var af bindingsværk
og med tegltag; ladegården bestod af tre længer alle med stråtag.
Den nye bygning, der blev opført efter tegning af arkitekt J. Suhr,
vendte mod nord; det var en to-etages bygning med to lidt frem
springende fløje med våbenskjold og forsiringer i rokokostil over
hoveddøren.
I den følgende tid, helt op til 1923, hørte Lindersvold ind under
Gavnø, som iøvrigt under Otto Reedtz-Thott 1805 ophøjedes til
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lensbaroni. Af arkivalierne, der findes på Gavnø — stadigvæk her
også for Lindersvolds vedkommende — kan vi se, at godset vedbli
vende har været i fremgang. 1808 brændte Lindersvolds hovedbyg
ning ; kun en kort levetid havde den af Otto Thott opførte bygning.
I stedet opførte Otto Reedtz-Thott det nye Lindersvold, således som
gården i hovedsagen ser ud den dag i dag, betydelig større og rumme
ligere end den gamle. Lensbaron Otto Reedtz-Thotts søn Tage ReedtzThott er velkendt fra det 19. og 20. århundredes politiske historie.
Sin dygtighed lagde han også for dagen ved administrationen af sit
store gods, hvor han navnlig virkede for indførelsen af forbedrede
driftsmetoder, grundforbedringer og oprettelsen af husmandslodder.
1923 ramte udstykningen også den gamle hovedgård Lindersvold,
idet den udstykkedes til 42 husmandsbrug, og bøndergodset solgtes
fra. En københavnsk klædegrosserer John Petersen købte da hoved
bygningen, 2 sidelænger og ca. 10 tdr. Id. park, hvorpå han lod avls
bygningerne rive ned. Han døde imidlertid kort efter, og hans enke
solgte da 1927 gården for 50.000 kr. til Julemærkekomiteen, der op
førte en tilbygning til hovedbygningen og foranstaltede en fuldstændig
reparation og restaurering af hele ejendommen. Endelig 1928 åbnedes
Julemærkehjemmet til 60 drenge. Kun få år efter fandt der en ud
videlse sted på Lindersvold, idet den ene af de gamle længer om
byggedes til en pyntelig beboelse. Her er plads til yderligere 60
drenge om sommeren. Skovene drives under Gavnø gods’ skovdistrikt.
ELIN BACH
EJERE

BYGNINGER

1580 Ch. Lindenov

1671 Tofløjet hovedbygning af
bindingsværk

1672 Axel Urne
1673 R. v. Schildern
1728 Kirstine Marie Krabbe
1732 O. Thott
1786 H. Reedtz-Thott

1923 J. Petersen
1927 Julemærkekomiteen

1777 Hovedbygningen nedrevet
og genopført i 2 stokværk
med sidefløje ved J. Suhr
1808 Nedbrændt
ca. 1830 Hovedbygning opført

Til- og ombygninger

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

Strandegaard
Roholte sogn, Fakse herred, Præstø amt

Denne egn rummer al Sjællands skønhed og ynde og har tilmed en
frugtbar jordbund, som lønner arbejdet ved sin ydeevne. I vejkrydset
syd for St. Elmue ligger en stendysse, og vil man have et samlet over
blik, så er her det rette sted: Horisonten rundt små og større skove
— mod øst Folehaven og Strandegaards dyrehave med de ualminde
lig store kæmpehøje og jættestuer samt den smukke klint, mod vest
en halv snes skovparceller omkring Orup og Roholte — og som sam
lende punkt har vi Roholte kirketårn, tværstribet af røde munkestensog hvide kridtstensbånd. Mod syd ligger Lindersvold, Skovhoved og
Strandegaard, den fine kystlinie og Feddet, der snart igen er dækket
af skov som i gamle dage.
Først i 1662 optræder Strandegaard som hovedgård, idet kong Fre
derik III i februar dette år skødede det lille gods til Axel Sehested.
Det var da kun på 38 tdr. htk. og skulle være en erstatning for Sehesteds skånske gods, der var overdraget svenskerne som vederlag for
Bornholm. Allerede samme år solgte Sehested til rådmand Hans Pe-
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dersen Klein, der døde i 1667, og hvis enke giftede sig med Jochum
Ernst Volcher. Da Volcher døde, skødede hun i 1686 gården til han
delsmand Peder Jensen i Køge, hvis enke Kirstine Ellen ejede den til
1707, da generalmajor Christian Juel til Totterupholm (f 1717) efter
hendes død købte gården, som nu havde en hovedgårdstakst af 52
tdr. htk. og 186 tdr. htk. bøndergods. Prisen var 14.300 rdl. På hans
tid var det ca. 1000 tdr. Id. store fed forlængst skovløst. Efter sigende
skulle det være af brændt i svenskekrigene 1658 - 60. Juel forsøgte at
udnytte det til fåreavl i stor stil, noget herhjemme ganske nyt og
uprøvet; men foretagendet lykkedes lige så lidt som hans bestræbelser
for at gøre en del af halvøen til agerland.
Hans enke, fru Anna Margrethe Krag, solgte i 1731 Strandegaard
med 239 tdr. htk. samt 10 tdr. htk. skov- og mølleskyld for 17.000 rdl.
til gehejmeråd Otto Thott, der var gift med Birgitte Charlotte Kruse,
en datter af general Ulrik Kruse. Hun bragte sin mand Linders vold
med 276 tdr. htk. Denne hovedgård, der nu indtil lensafløsningen fik
historie fælles med Strandegaard, var oprettet 1693 af Christoffer
Lindenov af de to landsbyer Akselshoved og Hyllingskov.
Fra nu af forblev Strandegaard i den samme slægts eje, og da det
var dygtige og humane folk, blev det til gavn for både gårde og gods.
Otto Thott, der havde arvet en trediedel af Gavnø, købte i 1737 de
øvrige arvinger, Iver Rosenkrantz til Egholm og Birgitte Restorff til
Holmegaard, ud, og da han selv var barnløs, bestemte han testamen
tarisk, at der af de tre ejendomme skulle oprettes et stamhus for hans
morbroders sønnesøn Holger Reedtz, senere kammerherre (1745 - 97),
søn af oberst Peder Reedtz (1700 - 80) til Voergaard og Rugtved.
Otto Thott, der døde 1785, var i en årrække medlem af konseillet
og leder af rigets finanser. Han var en klartseende, dygtig og bund
hæderlig mand.
Efter hans død fik Holger Reedtz i 1786 tilladelse til at forbinde
navnene Reedtz og Thott og at føre disse slægters våbener forenede.
1794 oprettedes stamhuset, og tre år efter døde Holger Reedtz-Thott.
Sønnen Otto Reedtz-Thott (1785 - 1862) opnåede 1805 at få stamhuset
ophøjet til baroni og selv at blive optaget i friherrestanden. Baroniet
omfattede da med de tre hovedgårde 176 tdr. htk. med 2200 tdr. htk.
bøndergods og tiender.
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Have- og billardstue (fot. 1944 Th. Andresen).

Til Strandegaards hovedgård hørte 30 tdr. fri htk. og 30 tdr. ufri,
som blev drevet under gården, ialt var 268 tdr. Id. under plov, og
engen udgjorde 76 tdr. Dyrehaven omfattede 80 tdr. Id., de øvrige
skovparceller 39 tdr.
Skovene bestod væsentlig af eg, bøg og ask, og her trivedes en god
bestand af dåvildt, råvildt, harer og al slags fuglevildt. Desuden var
der strandjagt, blandt andet på sælhunde. Der havde alle dage været
drevet fiskeri i Østersøen fra lejet og i Præstø Fjord, og så var der
fiskedammene ved gården. Endelig bør også havnen omtales. Om
denne hed det i en indberetning fra 18. århundrede: »—Ved bemeldte
Fied Land som tilgrændser en Vig af Østersøen og Indløbet til Præstøe
Fjord, er en god og sikker Havn for Handels Skibe, samt et godt
Ladestæd, hvorfra Kom Vahre og andre Produkter fra begge disse
Hovedgaarde kan bequemmelig udskibes —«. Det naturlige sejlløb til
denne »Strandegaards Havn« var langs landet indenom grunden
Normandshage. For at beskytte havnen under krigen mod englæn
derne blev der bygget et svært batteri midt mellem gården og dyre
haven, Strandegaardsbatteri, hvoraf en del er styrtet i havet.
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Otto Reedtz-Thott interesserede sig, som iøvrigt alle baroniets
besiddere, meget for Strandegaard. Ved hans død afbrød sønnen,
Kjeld Thor Tage Otto Reedtz-Thott (1839 - 1923), der studerede
statsvidenskab, disse studier for at overtage baroniet. Han gjorde en
betydelig indsats som politiker, men var endnu større som admini
strator af de skønne besiddelser. Han var sognerådsformand i 33 år,
en tid også amtsrådsmedlem.
Ved hans død var hans søn baron Otto (1872- 1927) successor.
Denne var cand. mag. med statsvidenskab som speciale og havde be
gyndt sin bane som diplomat, men opgav i året 1901 sin karriere
for fra 1902 at fungere som forpagter på Fedgaarden. Året efter fik
han baroniets østlige del m. v. Baron Otto var fra 1904 formand for
Roholte sogneråd, og var senere amtsrådsmedlem, folketingsmand,
forstander for Herlufsholm og formand for Kgl. dansk Yachtklub.
Da han døde barnløs 1927, blev hans fættersøn baron Axel Gustav
Tage Reedtz-Thott (f. 1920) arving, medens dennes fader hofjæger
mester baron Tage Rudolph Reedtz-Thott administrerede godserne
under sønnens mindreårighed og overtog forpagtningen af Strande
gaard. Baron Iver Reedtz-Thott driver som forpagter Fedgaarden.
Strandegaards areal er nu 293 tdr. Id. ager og 126 tdr. Id. eng.
AAGE VALENTINER
EJERE

BYGNINGER

Kronen
1662 Axel Sehested
1662 Hans P. Klein

1660erne Hovedbygning af bindings
værk i 2 stokværk med 2
sidefløje

1731 Otto Thott
1786 Holger Reedtz-Thott
1793 Hovedbygningen delvis ned
revet, nordfløjen ombygget
delvis i bindingsværk i et
stokværk
1892 Avlsgården nybygget efter
brand

Engelholm set fra øst (fot. Niels Elswing).

Engelholm
Snesere sogn, Bårse herred, Præstø amt

Tæt op til Vordingborg landevej, bag en lille skov, ligger herregården
Engelholm. Mod øst har man en vid udsigt ned imod Præstø Fjord
over til Feddet. Anlægget er orienteret i længdeakse øst-vest, hoved
bygningen skilt fra gårdspladsen mellem avlslængerne ved lave mar
morsøjler og kæder; de to midterste søjler med lygter stammer fra
Amalienborg slotsplads.
Engelholms nuværende godsareal i Snesere sogn hørte ind under
Vordingborg rytterdistrikt, som blev oprettet 1701. Snesere sogns navn
(»Snesør«) træffes første gang i kong Valdemars jordebog 1231. Hen
ved år 1300 hørte gods her, i Skibinge og flere andre landsbyer, under
Skt. Agnes kloster i Roskilde; 1378 fik væbneren Bo Karse og 1422
Henneke Bosendal dette gods i forlening. Senere blev en del af Snesere
lagt ind under kongens vildtbane; herom minder endnu »Vildtbanehuset« ved hovedlandevejen. I det 17. århundrede omtales to mindre
19 DSH 5
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gårde, Store og Lille Skovbygaard; ved ryttergodsets auktion 1774
blev de solgt sammen med 6 gårde af Store Røttinge, Bårse by, 2
gårde af Lundby, Lundby kirke med Lundby sogns kirke- og konge
tiende, ialt o. 268 tdr. htk. ager og eng og o. 7^ tdr. skovskyld. God
set blev til en af de tolv hovedgårde i rytterdistriktet, under navnet
Skovbygaard, og købtes 1775 af Hans Petersen for 30.120 rdl. Efter
jordebogen hørte herunder 6 gårde af Store Røttinge, 7 gårde af Smidstrup og 2 gårde af Lille Røttinge.
Hans Petersen (1733 - 1803), søn af en husmand i Smidstrup, vog
tede indtil sin konfirmation kreaturer for bonden på Store Skovby
gaard. Senere rømte han til København, hvor han kom i slagterlære
og snart etablerede sig som mester. Han tjente en formue på sin for
retning, hvilket dog for en del skyldtes den omstændighed, at han som
leverandør til enkedronning Juliane Marie igennem lang tid præsen
terede sine regninger to gange, og således ved en hofsekretærs hjælp
fik dobbelt betaling; da forholdet blev opdaget, anklagedes han for
bedrageri, men vandt den påfølgende proces, da beviser manglede.
I 1773 fik han ved giftermål med en rig møllerenke yderligere midler,
og to år efter købte han Skovbygaard, hvis navn han forandrede til
Engelholm efter sin hustru Inger Engel. Han tog straks fat på at op
føre ladegården, som stod færdig 1781. Samtidig udførte han omfat
tende forbedringer på godset, lod stengærder sætte, ryddede skov og
udgravede moser samt foretog mageskifter med forskellige naboer,
således at han derved fik markerne samlet om hovedgården.
Da ladegården var opført, påbegyndtes arbejdet med hovedbygnin
gen, afsluttet 1785. Dette årstal læses på en stentavle, oprindelig an
bragt på gårdfacaden, men senere flyttet til sydgavlen. Det blev en
solid, grundmuret bygning i én etage med mansard, elleve fag i læng
den. Midtpartiet på tre fag springer lidt frem, er ført op igennem
mansarden og krones af en trekantgavl med blændinger og en rund
glug, hvori der nu er anbragt et ur. Mod gårdspladsen oplives dette
midtparti yderligere ved 4 lisener. Havefacaden har det samme midt
parti, men uden udsmykning. Bygningen står i gult puds med hvide
detailler. Indgangsdøren mod gården krones af en konsolsten, der dog
først stammer fra 1848 ; sandsynligvis har denne, ligesom døren, afløst
en lignende fra husets opførelsesår. Under hele huset løber en flad290
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hvælvet kælder med stikkapper ; gulvet er her belagt med Ølandsfliser,
og ydermurene i kælderetagen er af en anselig tykkelse, næsten 1J4 m.
Husets provinsielle, gammeldags præg er påfaldende i interiørerne.
Til venstre i vestibulen fører en trappe med rokokogelænder op til den
øvre etage, og i musikstuen taler en forgyldt loftsroset endnu roko
koens sprog. Stokværksinddelingen er i det store hele bevaret, men
værelserne bærer præg af moderniseringer i 1800-tallet. En del ovne
fra Bærum og Fritzø jernværker er dog bevaret. Man kender ikke
arkitekten, men efter alt at dømme har Hans Petersen benyttet en
lokal murermester. Samtidig med husets opførelse blev haven anlagt
på meget traditionel maner med snorlige gange og gennemført midt
akse med bassin.
I 1796 købte Hans Petersen endvidere Oremandsgaard for 50.400
rdl., og han oprettede desuden avlsgården Peterslund på 95 tdr. Id. i
Bårse. Han døde 1803 og blev begravet i lystskoven, der ligger mel
lem haven og landevejen. Sønnen, kancellisekretær Peter Benedict Pe
tersen (1774 - 1824), overtog begge godser for 200.000 rdl. Han havde
fået praktisk uddannelse som landmand og var energisk og virkelysten
som faderen. I hans tid opførtes flere nye bygninger på avlsgården,
ligesom moderne maskiner og redskaber blev indført. Haven blev om
lagt i engelsk stil og udvidet; der blev gravet en kanal med broer i
stedet for bassinet; nord og syd for gården anlagdes veje ud til lande
vejen. I 1805 købte han Bækkeskov af baron Selby for 258.000 rdl.,
men solgte allerede 1810 denne gård med tab. Den betydelige formue
satte han efterhånden til ved spekulationer ; godset forfaldt. Året efter
hans død solgte arvingerne begge ejendomme for 165.000 rdl. Engel
holm blev købt af kammerråd Ludvig Georg Cøln (død 1842), som
bortforpagtede avlsgården. På grund af kammerrådens kassemangel
blev godset 1827 taget under rentekammerets administration. Bønderne
fik tilbud om at overtage deres gårde mod en afgift på 1500 rdl, én
gang for alle; men da de fleste manglede penge, kom salget ikke i
stand, og rentekammeret solgte da i 1830 hele godset til postsekretær
Benjamin Wolff.
Denne mand var søn af en velhavende borger, hvis slægt i tre gene
rationer havde drevet en omfattende hestehandel på Frederiksberg,
hvor faderen, Lars Peder Wolff (1746- 1818), bl. a. ejede lyststedet
19*
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Musikstuen på Engelholm (fot. Niels Elswing).

Grøndal. Moderen Christiane er kendt fra Eckersbergs ypperlige por
træt fra 1818, som nu hænger på Engelholm. Benjamin, det ottende
barn i en børneflok på ti, tog dansk juridisk eksamen og var derefter
ansat nogle år i generalpostdirektoratet. Han rejste 1817 til Calcutta,
blev her i godt en halv snes år og erhvervede i handelshuset Chruttentons tjeneste en stor formue. Efter to brødre, der ligeledes var handelsmænd i Indien, arvede han ikke ringe midler. I efteråret 1828
vendte han hjem og købte halvandet år efter Engelholm.
Nu tog han straks fat på at udbedre de skader, som gården havde
lidt, både i Cølns ejertid og under rentekammeret. Bygningerne var
meget forfaldne, markerne ude af regelmæssig drift. I 1833 og føl
gende år lod han ladegården og hovedbygningen reparere; nogle år
senere opførtes nye længer til hestestald og kostald. Efter hans bryllup
i 1832 med Julie Sneedorff, den afdøde admiral Hans Christian Sneedorffs yngste datter, indledtes en strålende periode i Engelholms histo
rie. De ny ægtefolk førte et stort hus og kom meget sammen med
naboerne på Nysø og Bækkeskov. Da Thorvaldsen vendte hjem i 1838
og boede på Nysø, var han flere gange gæst på Engelholm, og han
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forærede Wolff et par signerede tegninger. Også Oehlenschläger gæ
stede familien. Baronesse Stampe fortæller i sine erindringer, at han
ved en lejlighed lånte »den højtidelige Wolff«s kjole. Marstrands skitse
»Oehlenschläger læser op paa Nysø« viser Julie Wolff i denne udsøgte
kreds. På sine rejser havde Wolff, der var uhyre kunstinteresseret,
samlet en stor mængde håndtegninger fra 17. og 18. århundrede, mest
arbejder af franske, tyske og italienske kunstnere, en samling, som han
supplerede efter sin hjemkomst med danske kunstneres tegninger;
samlingen, tillige med hans rarietetskabinet med konkylier og oldsager,
findes stadig på Engelholm. Julie Wolff medbragte i ægteskabet flere
familieportrætter, malet bl. a. af Jens Juel og Andreas Brünnicke.
Wolff viste hurtigt store evner som landmand, og i de 36 år, han
ejede gården, indførte han adskillige forbedringer. Tienderne blev fast
sat, naturalhoveriet delvis ophævet, en mængde huslodder udskiftet;
desuden anskaffede han ny kvægbesætning. Avlsgården Peterslund i
Bårse fik 45 tdr. Id. tillagt fra en anden gård, således at den nu var
på 140 tdr. Id. Efter den nye matrikul af 1844 udgjorde godset o. 52
tdr. htk. ager og eng. Indtægterne steg til det dobbelte i løbet af 30 år,
ligesom også produktionen voksede fra 857 tdr. til 1948 tdr. sæd af al
slags. I 1865 købte Wolff hovedgården Grevensvænge i Rønnebæk
sogn for 84.000 rdl. Som stænderdeputeret mødte han i Roskilde 1844
og 46, et offentligt hverv, som han påtog sig med alvor og interesse.
Wolff døde som etatsråd 1866 og er begravet på Lundby kirkegård.
Hans ældste søn hofjægermester, cand, polit. Hans Christian Theo
dor arvede Engelholm. Efter faderens testamentariske ønske fik han
samme år ved kgl. bevilling ret til at antage navnet Wolff-Sneedorff.
Uddannet som officer gjorde han hele krigen 1864 med som dragon
løjtnant og blev senere udnævnt til ritmester. Han havde lært land
væsen hos sin fader, havde ligesom denne gode evner og følte sig helt
som landmand. Også han indførte mange forbedringer på gården ;
som noget af det første lod han hovedbygningen underkaste en gen
nemgribende reparation. I avlsgården blev de gamle længer revet ned,
med undtagelse af laden, der blev gennemskåret af portåbningen, samt
hestestalden ; begge opført af bindingsværk ; nye bygninger blev rejst
i begyndelsen af 1880’erne, efter tegning af August Klein. I en galge
på hestestaldens sydgavl hænger en klokke, der har følgende indskrift:
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LODE DENNE KLOCKE STØVE GUD TIL ÆRE OG DERES HUUS
TIL NØTTE ANNO 1705 DEN 25 DECEMBER JULEAFTEN

ME FECIT PECIT PETER LYTZEN

Hvorledes denne gamle klokke er havnet her, er uvis. Haven blev
delvis omlagt og forskønnet efter en plan af anlægsgartner Flindt,
og Hans Petersens gravsted i den tilstødende skov blev istandsat.
I 1906 afstod ritmesteren Engelholm til sin yngre broder, hofjæger
mester Gerner Wolff-Sneedorff til Grevensvænge, men blev dog bo
ende der til sin død 1924. Han ligger begravet tillige med sin hustru,
født Schultz, i familiegravstedet i haven. Gerner Wolff-Sneedorffs
eneste søn, hofjægermester Knud Wolff-Sneedorff (1888 - 1958) over
tog Engelholm i 1925, efter først at have forpagtet den i ti år, og kom
ved faderens død 1931 tillige i besiddelse af Grevensvænge. I hans
ejertid opførtes en stor, moderne hejselade på avlsgården, og ved ho
vedbygningens sydgavl, hvor tidligere en skæmmende vinterhave var
tilbygget, anlagde han en bred solterrasse med udsigt over haven mod
skoven. 1956 overdrog han Engelholm til den nuværende ejer, sønnen
godsejer, cand. jur. Aage Wolff-Sneedorff. I 1961 hærgedes avlsgården
af en brand, hvorved den gamle portlade, kostalden og kviestalden gik
tabt; året efter opførtes en ny kostald. Engelholms nuværende tillig
gende er på 565 tdr. Id. ager og eng, 22 tdr. have og gårdsplads, 278
tdr. skov og 55 tdr. bøndergods. Ejendomsværdien er 2.125.300 kr.
BREDO L. GRANDJEAN
EJERE

BYGNINGER

1701 Vordingborg rytterdistrikt
1775 H. Petersen

Skovbygaard
1775 Nu kaldt Engelholm
1781 Ladegården opført
1785 Hovedbygning opført

1825 L. G. Cøln
1830 B. Wolff

1833 Omfattende restaurering af
hovedbygning og avlsgård
1866 H. Chr. Th. Wolff-Sneedorff

1880erne Nye avlsbygninger ved
August Klein
1961 Avlsgården nedbrændt
1962 Ny kostald

Nysø set fra nord (fot. Nationalmuseet).

Nysø
Præstø landdistrikt, Bårse herred, Præstø amt

Gården ligger lige uden for Præstø ; den er ikke meget stor, men gør
med sine røde mure, med de store frontener og de fire høje, joniske
pilastre på begge sider af midtaksens indgangsdøre, den sparsomme
sandstensudsmykning mod gården, de to korte sidefløje og det høje,
stejle, røde valmtag, højest over midtfløjen, et meget anseligt og for
nemt indtryk. Langs tilkørslen ligger nu to lange kavalerlænger og
avlsgårdens lave bygninger, i passende tilbagetrukket afstand fra midt
aksen, og hele anlægget afsluttes af en svær tværbygning, laden, med
portgennemkørsel. Det er visselig en statelig herregård. Vel er nogle
af de ydre bygningsværker fra 19. århundrede, men de afløste nogle
længer, som lå på samme plads og i hovedsagen stammede fra det
oprindelige anlæg. Alt er roligt, tungtvejende, symmetrisk. Det er ingen
afvigelse fra det regelrette, det solide og velafvejede. Senere tider har
vel ændret noget ved indgangsportalen ; men det spiller ikke væsentligt
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ind i totalbilledet. Om ejendommen, som oprindelig også havde en
ydre række vandgrave foruden den indre, som endnu er bevaret på de
tre sider af hovedbygningen, ligger en gammel prægtig have, som ejer
partier af det oprindelige anlæg med snorlige gange, klippede hække
og løvhytter, sneglehøjen over grøntkælderen og med det ovale bassin
(nu rosenbed) i forlængelse af gårdens midtakse, alt typisk efter den
fransk-hollandske havekunsts regler, midt i den vilde natur at skabe
en tugtet og regulær oase.
Nysø har, som allerede antydet, sin særlige historie. Endnu på Chri
stian IV’s tid var der her ingen gård, intet gods, kun overdrev og et
sumpet morads, der hørte under Præstø. Christian IV’s anstrengelser
for at drive handelen i vejret, Københavns vækst og derfor større for
brug og de mere udviklede transportforhold til søs bevirkede, at de
økonomiske goder ikke alene tilfaldt hovedstaden, men også kom
havnebyerne til bedste. Køge og Præstø florerede. I den sidstnævnte by
havde en bondemand, antagelig fra egnen, nedsat sig. Hans søn Lau
rids Nielsen blev født 1587 og gik i den latinske skole, men må hur
tig være blevet træt af studierne og drev siden forretning som køb
mand ; det var især kornhandel, han arbejdede med, opkøb og eksport;
han havde leverancer til hæren under Danmarks deltagelse i Trediveårskrigen ; men i øvrigt handlede Laurids Kræmmer med alt, hvad
der var brug for, og han var ikke bange for også at give sig af med
gårdhandel; hans område var spredt over hele Sydøstsjælland og
Nordfalster. Laurids Nielsen endte som byens borgmester. I 1648 fik
han rigsrådets sanktion på at overtage lejen af »Klosterhaven« i Præstø,
som efter klosterets nedlæggelse var kronens, men udlejet til det sam
lede borgerskab for 1 td. løg årlig eller 3 ort; borgmesteren skulle
selv ikke betale mere for den. Men dette var ham ikke nok. To år
efter gik han til regeringen om at få overladt en del af den såkaldte
Nysø, og det den omgivende morads, nord for Præstø, for der at lægge
en have; det udmåltes til ca. 5 tdr. Id. og betaltes med 30 sietdaler.
Laurids Nielsen lod nu en høj mellem stedet og Præstø afgrave og
fylde i sumpene og omgærdede derefter sin store have, en besiddelse,
som viste de gode Præstø borgere, der havde deres småhaver mellem
dette sted og Præstø, hvor betydelig en mand han var. Borgmesteren
døde 1656. Han efterlod 3 sønner. Den ene, Laurids, opnåede ære og

296

NYSØ

Nysø set fra sydøst. Bag træerne til venstre skimtes Thorvaldsens lille sekskantede
værksted, indviet 1839 (fot. Oluf Jensen).

anseelse som militær under Københavns belejring, hvor han faldt
1659 ; han har sikkert formidlet slægtens forbindelse med de styrende
faktorer i regeringen. Den anden, Søren Lauridsen, blev i halvtred
serne oldermand for bagerlauget i København og 1660 krigskommis
sær i Sjællands stift. Han var ret velstillet, købte Sparresholm og lånte
kongen penge, over 3600 rdl., for hvilke han 1659 fik part i noget
kronen tilhørende bøndergods i Sydsjælland, bl. a. i en del Præstø jor
der, samt klosterhaven og 19 haver under byen på Præstø overdrev ;
det samlede gods skulle årlig indbringe i afgift naturalier til en værdi
af 220 rdl.; men Søren Lauridsen påstod, at dette ikke, på grund af
de svenske hærgninger, kunne udbringes, og derved voksede hans krav
på statskassen. Den tredie og ældre broder Jens Lauridsen overtog
faderens forretning i Præstø og forstod at bevare sine midler under
de strenge forhold; han stod vel også sammen med broderen i den
nes pengetransaktioner; i hvert fald havde han midler til senere at
udløse broderen af pantet. Da Ulrik Frederik Gyldenløve, kong Fre
derik Ill’s søn med Margrethe Pape, efter enevældens indførelse blev
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amtmand over Vordingborg amt, men for sin uddannelse atter skulle
udenlands, fik han tilladelse til at bortforpagte sit embede; det blev
Jens Lauridsen, som overtog herlighederne for en årlig afgift af 5250
rdl. Forpagtningen vedvarede til 1670, og da opgørelsen af regnskabet
skulle ske, viste det sig, at den dygtige forretningsmand ikke blot intet
havde at efterbetale, men at »Pensionarius over Vordingborg Amt«
Jens Lauridsen endog havde små 10.000 rdl. tilgode; det blev dog
ved forhandling nedskrevet til % ; for denne sum fik han fri forpagt
ning af Lekkende og Beidringe i 5 år. Han var efterhånden blevet
meget velhavende, og 1670 erhvervede han af det til broderen pant
satte gods 10 Præstø jorder, klosterhaven og de 19 haver samt en del
af overdrevet med Hollænderskoven, Tubek mølle og 16 gårde i Skippinge, som alt blev lagt under Nysø, der nu oprettedes som en herreHaven med Thorvaldsens værksted (fot. Th. Andresen).
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gård. Vel forbeholdt kronen sig ret til genkøb, men allerede 1673 fik
han denne servitut ophævet under henvisning til sit byggearbejde på
gården, og desuden opnåede han anerkendelse af det nye gods som fri
sædegård på 20 tdr. htk. Således blev der en herregård ud af haven
i moradset.
Allerede 1671 havde Jens Lauridsen begyndt at bygge sin nye gård,
og 1673 stod den færdig. På dens sydøstre hjørne ser man endnu en
rød mursten med bogstaverne indridsede: J. L. B. W., (Jens Lauridsen
og hans hustru, den helsingørske rådmandsdatter Barbara Wilders).
Deres navne og årstallet står også på den store sandstensgesims mod
gården, og mod haven samme sted ordene: Gud verre æred. Aar 1673
lod Jens Lauridsen og hans Hustru Barbara Wilders dette bygge.
Håndhævelsen af den nye besiddelse gik ikke let; der var strid med
borgerne i Præstø, som havde mistet deres haver og rettigheder i over
drevet, og med styrelsen af Vordingborg, der repræsenterede kongens
broder prins Jørgen, til hvis underhold amtet var udlagt. Han mente,
at Jens Lauridsen havde taget for rigeligt af jord og var gået de kon
gelige rettigheder for nær; men godsejeren klarede sig udenom skæ
rene, kunne endog købe Beidringe kirke til godset og døde anset og
æret 1687.
Hvad man ved om Jens Lauridsen, hans dygtighed som forretnings
mand, hans indbringende styre af Vordingborg amt og hele den op
drift, han lagde for dagen for at komme ind i en anseligere stand,
ville næppe have sikret hans navn fra forglemmelse; men han var
Nysøs bygherre, og denne bedrift er af betydning, fordi opførelsen af
Nysø betyder en skellinje i dansk arkitektur. Denne ikke store, men
statelige og gennemregulære landgård var så vel gennemtænkt, så
logisk gennemarbejdet, at den blev mønstret på et barokanlæg. Den
store avlsgård og den regulært inddelte have hver på sin side af hoved
bygningen var lagt som efter en ønskeplan. I midten det statelige og
dog beskedne hus, hvis hovedfløj hæver sig over de små sidefløje og
åbner sig mod den tilkørende, skilt fra gård og have ved sine grave.
Den faste gruppering af komplekset om midteraksen (tilkørselsporten,
trappen i gården, som oprindelig var stor og høj, midterdøren i have
salen, frontonerne, og endelig den lange midterallé i haven) viser pla
nens fasthed, og husets indre delinger viser den samme regulære vel-
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Salen i Thorvaldsen-samlingen på Nysø med bl.a. originalmodellen til Thorvald
sens statue af sig selv samt reliefferne til Frue kirke.

afvejethed og symmetriske ordning. Have- og jordarbejdet stod byg
herren i én skilling mere end bygningerne, fortæller traditionen, så en
ikke ringe tilrettelæggelse af jordsmonnet må have fundet sted.
Byggetiden falder omtrent samtidig med to byggearbejder, som hans
principaler Gyldenløve og prins Jørgen lod foretage, det nuværende
Charlottenberg og palæet i Vordingborg. Stilen er fra Holland, og
måske er udkastene dertil i tegning eller gennem kobberstik kommet
fra dette land og har påvirket denne kreds. Man har diskuteret, hvem
arkitekten vel kunne være, en hollænder som Vingboon eller en af
hans elever, eller en hjemlig bygmester, og her er tre navne nævnte,
Evert Jansen, Lambrecht van Haven og den yngste Hans Steenwinckel ;
den første synes nærmest at være den, man vil henføre Nysø-anlægget
til. Men hvordan det end er, nåede bygherren gennem dette anlæg,
ved at gå udenfor de tilvante rammer og ved de betydelige ofre for
at skabe noget udmærket, her at sætte sig et varigt æreminde.
Broderen Søren havde allerede 1671 omskiftet det timelige med det
evige. Han var da næsten ruineret; men Jens overtog Sparresholm og
kunne lade denne ejendom og Nysø gå i arv til sine børn, sønnen
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Laurids Lauridsen og tre døtre, hvoraf kun den ene, Anne Margrethe,
levede efter skiftet 1707, hvorved hun fik overdraget Nysø. Hun lå i
den bitreste strid med broderen og kujonerede ham på det frygteligste.
Selv var han meget lidet anset; rethaverisk og smålig lå han i evig
strid med borgerskabet. Til Nysø erhvervede han før skiftet Skibinge
kirke. Forholdet til søsteren var som sagt meget slet, og endnu værre
blev det, da hun 1709 ægtede Johann Nicolaus Voigt, formentlig fra
Præstø, som netop umiddelbart før havde erhvervet kancellirådstitlen ;
så nu var hun en dame i rangen. Broderen, der var ugift og barnløs,
indsatte sin ridefoged Anders Christensen, der engang skulle have red
det hans liv, som sin arving til Sparresholm, mod at han antog navnet
Lauridsen. På Nysø, hvor Voigt nu var besidder, fortsattes stridighe
derne med de Præstø borgere, og et utal af processer verserede om
græsningsret på overdrevet. — 1729 døde fruen. Voigt boede derefter
dels på Nysø, dels på en gård i Præstø, hvor han afgik ved døden 1743.
Han var dog allerede blevet ked af at være godsejer og havde 1742
solgt Nysø med dets gods for 16.000 rdl. Godsets tilstand var da kun
mådelig, fordi Voigt havde forhugget skovene.
Den nye ejer var grevinde Cathrine Kristine Danneskiold-Samsøe,
enke efter grev Christian, den store bogsamler, som allerede 1728
var afgået ved døden. Sønnen af hans første ægteskab, grev Frederik
Christian, arvede lensgrevskabet; grevinden og hendes tre døtre slog
sig ned på Nysø. Hun var født von Holstein og var en broderdatter
af storkansleren greve Ulrik Adolph Holstein. I hendes tid synes for
holdet til de Præstø borgere at være blevet retableret; styret henlå
under hendes broder konferensråd Niels Rosenkrantz von Holstein
til Lystrup, stamfaderen til slægten Holstein-Rathlou, og han skal
have drevet ejendommen meget vel, omend lovlig skrapt. I hvert fald
kunne grevinden i 1761 sælge den for 26.500 rdl. Den nye køber var
greve Gustav Fr. Hoick, stamfaderen til slægten Holck-Winterfeldt;
han var da kronprins Christians kammerjunker og blev senere stift
amtmand på Akershus. Men kun et par år havde han ejendommen.
Kong Frederik V’s ven og staldmester Henrik Adam Brockenhuus,
der senere blev stiftsbefalingsmand på Sjælland, havde af kongen,
antagelig som gave, fået det nærliggende Jungshoved gods ; nu ud
købte han Hoick af Nysø for 27.000 rdl. og dannede af de to herre301
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gårde samt Oremandsgaard en statelig besiddelse. Brockenhuus blev
stamfader til greverne Brockenhuus-Schack. Han tog sig meget af sin
nye ejendom. Først lod han graven foran hovedbygningen tilkaste,
så der fremkom en stor indre gårdsplads, hvor han plantede træer.
Det ydre af bygningerne ændrede han, vel ikke helt ulasteligt, ved at
gennemføre en ny indgangsordning på gårdsiden, hvor den store
trappe til den høje stueetage blev fjernet og erstattet af en lavere; til
gengæld måtte gulvet i forstuen sænkes, så to små indvendige trap
per førte op til stueetagen. En stor monumental trappe førte så op
til salen på første sal. Det er et spørgsmål, om der da ikke også fore
toges andre ændringer; i hvert fald bærer murene under næsten alle
vinduer på 1. sal spor af ommuring. Hele det indre blev nyindrettet,
så ejendommens boligforhold kom til at svare til tidens smag. Over
den nye indgangsdør satte han sit og sin hustrus våbner i sandsten,
et naturligt udslag af hans glæde over nyindretningen. Som den høje
embedsmand han var, stod han hævet over småbyens kævl, men
måtte ofte løbe panden mod muren, som da han ville forbedre vejen
mellem søen og Nysø, mod at en tværvej over hans jorder nedlagdes ;
men borgerne sagde nej, og alt blev ved det gamle. Han forøgede
besiddelsen betydeligt, bl. a. ved erhvervelsen af Ammendrup by, hvor
allerede Voigt havde købt en gård. For godsets vedkommende op
nåede han den betydelige herlighed at komme i besiddelse af jagt
retten på ejendommene, som hidtil havde været forbeholdt kongen. I
Præstø kirke købte han 1777 en herskabsstol for Nysøs ejere, men
som sit begravelsessted valgte han Jungshoved kirke, hvor han selv
og hans hustru hviler i to prægtige marmorsarkofager af Johs.
Wiedewelt. 1785, året før hustruens død, solgte han sit gods til den
københavnske klædekræmmer Niels Lunde Reiersen for 136.200 rdl.,
altså kun lidt mere end det dobbelte af, hvad han havde givet for
Nysø alene. Reiersen begyndte udskiftningen ; men døde dog allerede
10 år efter, og da havde opgangstiderne sat ind; ved auktionen fik
man 178.200 rdl. for de to godser; Oremandsgaard kom i anden be
siddelse. Køberen var justitsråd Peter Thestrup, som fortsatte udskift
ningen og hoveriafløsningen; men allerede et par år efter kom Nysø
i handelen. Nysøs avling var bortforpagtet for 1740 rdl. 20 tdr. havre,
32 læs hø og 16 læs til strøelse, 15 læs langhalm, samt græsning til
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10 heste, 10 køer, 9 får og fodring om vinteren til dem. Det var åben
bart til ejerens hushold og bekvemmelighed. Jorderne var delt i 9
sædekobler, hver på ca. 30 tdr. Tienderne for Skibinge kirke indbragte
17 tdr. rug, 58 tdr. byg, 38 tdr. havre, 9 tdr. ærter og ca. 2 rdl. i penge.
Dertil kom bøndergodset, der gav 25 tdr. rug, 60 tdr. byg, 78 tdr.
havre og 192 rdl. i penge, samt 31 rdl. i hoveri og 274 rdl. i huspenge.
Dette var uden indtægterne af Jungshoved.
Den højtfortjente jurist, generalprokurør, gehejmeråd Henrik Stampe,
der var gift med den rige borgmester Michael Grøns datter, Margrethe
Elisabeth, var barnløs. Ved testamente af 1783 blev det bestemt, at
hans efterladte formue skulle arves af hans nærmeste slægtning, dog
således at 200.000 rdl. skulle bruges til at erhverve jordegods, hvoraf
der skulle oprettes et baroni, Stampenborg. Han døde 1789; men
først nu kom beslutningen til iværksættelse. Nysø og Jungshoved
erhvervedes 1800 for 207.000 rdl., og arvingen, kaptajn i flåden
Holger Stampe, der senere blev kammerherre og kommandørkaptajn,
303

PRÆSTØ AMT

Dagligstue (fot. Niels Elswing).

tiltrådte besiddelsen, som 1809 blev ophøjet til baroni. Således opstod
baroniet Stampenborg. Men da dets tilliggende ikke var komplet, blev
det bestemt, at der af indtægterne årlig skulle oplægges 500 rdl. til
køb af jordegods. Baronen var gift med en datter af admiral F. C.
Kaas, og ved sine familieforbindelser — baronessen var halvsøster
til lensgrevinde Danneskiold på Gisselfeld, den dygtige Henriette
Kaas, — knyttedes han til de fornemste kredse i landet.
Efter kommandørkaptajnens død 1826 overtog hans søn Henrik
Stampe besiddelsen. Han var ikke, som folk ellers var på den tid,
nervøs og ret uberegnelig, men friluftsmenneske og sportsmand; han
gik fodture, hvor han kunne få lejlighed til det, trænede som løber
og dyrkede ivrigt strandbad og svømning. Godlidende, lidt mut til
bageholdende og stille var han ikke fremtrædende i det selskabelige
liv; til gengæld havde han passion for havevæsen. Under en uden
landsrejse havde han stiftet bekendtskab med den danske konsul i
Livomo, Dalgas, og 1820 ægtede han dennes søster Christine. Baro
nessen havde ikke sin ægtefælles tilbageholdende karakter. Fra Italien
havde hun kendt Thorvaldsen, og da han 1838 kom til København og
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var blevet træt af at blive fejret og stadig betragtet som det store vid
under, greb hun til stor fortørnelse for hans nærmeste omgivelser
ind i hans tilværelse og fik ham til at flytte en tid til Nysø; fra
denne stund blev hun i hans sidste år den, der tog sig af ham, ofte
noget diktatorisk, men hun bar byrderne med glæde, småskændtes med
ham, spillede lotteri med ham, sørgede for hans fornødenheder og
skabte ham på Nysø eller i ægteparrets bolig i København, det han
altid havde savnet, et hjem. Familien rejste til Rom med ham 1841 42; hun skaffede ham arbejdsfred på Nysø, animerede ham til ud
førelse af nye værker og forstod samtidig med at gøre ham til et led
i familiens daglige liv at gøre Nysø i visse perioder til et samlings
sted for danske kunstnere. Thorvaldsens elever og medarbejdere kom
derned, malere som J. V. Gertner, C. A. Jensen, Heinr. Buntzen,
P. C. Skovgaard og W. Marstrand, digtere som Adam Oehlenschlæger,
H. C. Andersen, Hauch, Grundtvig, B. S. Ingemann og mange flere.
Nysø var til tider et åndeligt dansk fyrstehof.
For at gøre Thorvaldsens arbejde lettere byggedes 1838 i haven
på selve slotsholmen et lille værksted for ham, en sekskantet pavil20 DSH 5

305

PRÆSTØ AMT

Ion, udvendig med en lerbrændt frise af genier med forskellige at
tributter; den var oprindelig af træ med stråtag, senere tider har
konserveret stedet ved helt at ombygge den i mur og give den tegltag ;
men det er stadig »Vaulundurs Værksted«, som Grundtvig døbte
den. Her skabte Thorvaldsen sin store selvportrætstatue, hvor han
står, støttet til »Haabet«, og her så talrige relieffer, som »Juleglæde i
Himlen«, lyset. I to smukke relieffer satte Thorvaldsen sine værter
et æreminde; på det ene er han selv afbildet arbejdende ved cavaletten, mens baronessen læser for ham og sine to døtre og den yngste
søn; på det andet ses baronen nøgen efter en af sine svømmeture i
samtale med sine ældste sønner Henrik som jæger og Holger, også
nøgen, til hest. Fra den tid er en mængde arbejder af Thorvaldsen
bevaret på Nysø, tegninger af ham, afstøbninger af værker, han
havde udført under opholdet der, eller som han skænkede baronessen,
enkelte originalmodeller og udkast. Småting fra livet dernede, som de
brune kager, han havde formet, og en række detaljer af hans arbejder
i ler, som han havde modelleret, og som baronessen sindrigt havde
bjerget ud af formene og fået brændt.
Da Thorvaldsen 1844 døde, blev livet på Nysø mere stille, men
endnu længe var det et hjemsted for kunstnere, hvad der kom til at
præge bygningens indre.
Nysø ejendom blev forbedret og forskønnet i baron Henriks tid;
en dyrehave anlagdes nær Nysø; en enkebolig, Christinelund, blev
1858 - 59 bygget af Ferdinand Meldahl, og hovedbygningen fik nyt
tag. 1864 lod baronen generalprokurator Stampes og hans hustrus
våbner i cement sætte på den sydlige fronton; det var ikke helt godt
og kontrasterer mod den naive fremstilling på nordfrontonen, et ur
med Kirsten Kimer og Per Døver, et par gamle figurer, vel fra Jens
Lauridsens tid, der pligtmæssig slår kvarter- og timeslag.
Da baronen 1876 afgik ved døden — baronessen var allerede død
1868, — tiltrådte hans ældste søn og navne baroniet; han fortsatte
forældrenes traditioner med at gøre Nysø til et hjemsted for kunst
nere. I hans tid opførtes ved en slægtning af hans hustru, arkitekt
Harald Drewsen, de lange længer på begge sider af gården, der bruges
til forpagter- og gartnerbolig; også godsforvalterbygningen uden for
gårdkomplekset blev bygget af ham. Baronen efterlod sig kun døtre,
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Baronesse
Christine Stampe.
Maleri 1827 af
C. A. Jensen
(Thorvaldsens
Museum).

fru Rigmor Bendix Stampe, som meget smukt har skildret livet på
Nysø i den store periode, kammerherreinde Stampe-Feddersen, den
betydende forkæmper for kvindesagen, kammerherreinde Bardenfleth
og kammerherreinde Jonquiéres; men da der ingen sønner var, gik
ejendommen ved hans død 1892 over til broderen, baron Holger
Stampe-Charisius. Ved dennes død 1904 var der ikke mandlige efter
kommere efter kommandør-kaptajnen, og den anden linie af Stam
perne, som besad Skørringegaard på Falster, tiltrådte nu besiddelsen.
Det var atter en Henrik Stampe, som rykkede ind på Nysø. Han var
ung, højtbegavet, men sygelig, og lensafløsningen kom i stand, før
spørgsmålet om hans anerkendelse som baron blev bragt i orden.
Gården var da på 931 tdr. Id. (96 tdr. htk.); dertil kom 1210 tdr. Id.
skov og et bøndergods på 105 tdr. htk. I alt var godsets ejendoms20*
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skyld på over 2 millioner, hvortil kom en fideikommiskapital på 1%
million kroner.
Lensafløsningen blev gennemført 1924, og Henrik Stampe overtog
da godset som fri ejendom.
I henhold til lensloven kunne staten forbeholde sig dele af de til
lenene hørende kunstsamlinger, så de ikke måtte sælges bort, uden at
staten havde en forkøbsret. Det var selvfølgeligt, at det offentlige
havde interesse for de Thorvaldsenske arbejder på Nysø. Pietetshen
syn overfor stedet gjorde det dog ønskeligt, at samlingen kunne blive
på Nysø. Der blev derfor dannet en selvejende institution »Thorvald
sen Samlingen paa Nysø«. Godset lovede at give den lokaler i den
ene ende af den sydlige kavalerfløj. Bygningens indrettelse blev over
draget arkitekt Carl Lundqvist. Den kgl. fundats blev udstedt 22.
juni 1926, og den 23. juni 1927 blev det lille museum indviet. Det
er med sine tre små sale en af Sydsjællands store seværdigheder. Her
finder man selvportræt-statuen, statuetten af danserinden fra 1820,
buster, relieffer, tegninger og meget mere.
I 1925 afgik Henrik Stampe ved døden, og da han var det sidste
mandlige medlem af familien Stampe, gik successorfonden over til
hans mindreårige datter, frk. Birgitte Stampe, senere gift med Ole
Holst, som ved arveudlægsskøde af 10. december 1934 blev ejerinde

af Nysø.

OTTO ANDRUP

EJERE

BYGNINGER

1670 Jens Lauridsen

1671 -73 Hovedbygning og avlsgård
opført

1709 J. N. Voigt
1742 Cathrine Kristine
Danneskiold-Samsøe
1761 G. Fr. Hoick
1763 H. A. Brockenhuus

1785 N. L. Reiersen
1795 Peter Thestrup
1800 Holger Stampe

Indgangen på hovedbygningen
ændret
Baroniet Stampcnborg oprettet
1838 Thorvaldsens atelier opført

1917 Thorvaldsens atelier restaureret
ved Th. Jørgensen
1927 Thorvaldsen-museet indrettet
ved C. Lundqvist

Beidringe set fra syd (fot. Niels Elswing).

Beidringe
Beldringe sogn, Bårse herred, Præstø amt
En halv mils vej sydvest for Præstø, på den sydlige side af en lavning
ud mod Pudbæk Å og omgivet af skove og moser, ligger den gamle
renæssancegård Beldringe. Det langstrakte anlæg med maleriske røde
avlsbygninger er orienteret i nord-syd; en kort kastanieallé fører op
til den lange, lave portfløj, hvis smedejernsgitter bærer slægterne Raben’s og Levetzau’s våbener.
Den første, der i de skriftlige kilder nævnes i forbindelse med
Beldringe, er en vis Joseph Nielsen i 1360. 1421 omtales Tage Josephsen (Blad), der førte et lindeblad i sit våben, og godt 40 år senere er
Anders Jensen ejer. Dennes broder, Christoffer Jensen i Sørup, var
gift første gang med Birgitte Skave. Deres datter, Dorthe Christof fersdatter (Basse), gift med Jakob Jepsen (død 1512) af den uradelige
slægt Ravensberg, fik Beldringe i medgift. Af deres børn ægtede dat
teren Anne i 1522 Joachim Beck (1500-72) til Førslev ; dermed gik
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gården over i denne slægts eje og var det nu i nøjagtigt 100 år. For
sine fortjenester fik han en del jordegods flere steder i Sjælland; Beldringe fik et større tilliggende, bl. a. 9 gårde i Bårse herred.
Der vides intet om det ældste Beldringes bygninger, men det er dog
rimeligt at antage, at de har været af bindingsværk. Joachim Beck
har sikkert, samtidigt med godsets udvidelse, ønsket at få en ny
hovedbygning; denne opførtes 1561. En sandstenstavle, hvoraf ca. en
trediedel mangler, tydes i Thurahs utrykte »Beskrivelse over Sjælland«
således:
(ANN)O DOMINI 1561
JACHIM BECK

(LIT HA)VS BOVWN.
(SI DEUS) PRO NOBIS

(QVIS CON)TRA NOS.

Pladen har vel haft sin plads over indgangsdøren. Anlægget kendes
fra en taksation, som på kongens foranledning blev foretaget 1620.
Det var trelænget i øst, syd og vest med firkantet voldgrav og derudenom en ringgrav, som endnu delvis er bevaret i udtørret tilstand.
Hovedhuset, »Stenhuset«, som endnu står, var sydlængen, forsynet
med ottekantet trappetårn, muligvis opført senere, omkring år 1600,
de 2 andre huse var af bindingsværk, ligesom stenhuset i 2 etager, det
vestlige med trappetårn. En vindebro forbandt borggården med lade
gården, blandt hvis huse den nævnte taksation omtaler et fæhus, en
stor kornlade, et porthus og en lang stald, alt muret mellem stolper og
teglhængt. Desuden nævnes en æblehave. Bygningerne takseredes til
6000 rdl. in specie, hvilket var mere end opførelsessummen.
Da Joachim Beck døde, arvede sønnerne Albert og Lave det store
jordegods. Albert fik Beidringe; han kom i svensk fangenskab 1563
og nævnes sidste gang 1590. Hans hustru Karen Galt døde 1587 og
ligger begravet i Beidringe kirke. Lave (1530- 1607), der var lands
dommer i Sjælland, arvede gården. Kirkens inventar minder om ham
og hans hustru Agathe Grubbe; de skænkede en altertavle og en
klokke, der har årstallet 1603. Deres søn Jakob (1566 - 1625), gårdens
næste ejer, var gift med Hille Marsvin; begges våbener ses på prædi
kestolen i kirken.
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Beidringe set fra sydvest, med de ca. 1875 opsatte »renæssancea-galve og -kviste
(samtidigt fotografi).

Den bevarede sydfløj er en ret lille 2-etages bygning 30 meter lang
med 9 fag, 10 meter dyb. Fundamentet, der på sine steder rager en
halv meter ud fra muren, er kampesten, soklen hugne granitkvadre.
Murene er opført i vekslende skifter af tegl og kridt med en vis regel
mæssighed i lagdelingen: 3 skifter tegl — 2 kridt o. s. v. Husets lang
mure er desværre gentagne gange i tidernes løb blevet overmalet med
rød maling, kun i de højt opmurede gavle træder de vekslende skifter
skarpt frem. De oprindelige vinduer, af hvilke 2 i kælderetagen er be
varet, var små, rundbuede og forsynet med jernstænger.
Alle beskrivelser nævner det ottekantede trappetårn, sidste gang
1774. Kun ved gravninger vil pladsen med sikkerhed kunne fastslås,
alt taler imidlertid for, at tårnet var anbragt på den facade, der vendte
ind mod borggården ; det samme har været tilfældet med trappetårnet
på vestlængen. Mod syd ses uregelmæssigheder i murværket mellem
3. og 4. fag fra østgavlen, ligesom kridtstensskifterne på dette sted er
afbrudt og erstattet med teglsten, hvilket kunne tyde på, at der her
har været en udbygning, som kan have været tårnet, men snarest må
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Ladebygning i bindingsværk, opført 1806 (fot. Niels Elswing).

tænkes som den udbygning, Christian IV omtaler i et brev til Palle
Rosenkrantz 1622, hvori det hedder: »Han skal lade den lille Udbyg
ning der staar op til Fruerstuen paa Beidringe reparere saa den kan
blive ved Magt«.
En dør i den hvælvede kælders sydmur på det samme sted må tjene
som et uomtvisteligt bevis for tilstedeværelsen af en udbygning, af
hvilken art den end har været. I vore dage er en opgang ad en lille
vindeltrappe blevet bygget fra den nævnte kælderdør op til stueetagen.
Christian IV's interesse for Beidringe forklares derved, at gården lå
midt i hans vildtbane, og at han derfor i 1621 mageskiftede med Jakob
Beck, der i stedet fik Gladsaxe Slot i Skåne. Først havde kongen tilbudt
ham Højstrup på Stevns, hvor der imidlertid ikke var ordentlige byg
ninger, dernæst Svenstrup, som heller ikke passede Jakob Beck. Beldringe gods bestod da af 53 gårde med tilsammen skove til 2609 svins
olden. Straks da mageskiftet var kommet i stand, gav kongen Palle
Rosenkrantz på Glimmingehus ordre til at modtage Beidringe og med
delte, at han selv til foråret ønskede at drive avlsgården. Kongen havde
øjensynlig planer om at gøre gården til et storgods ; 1622 nedlagdes
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Beidringe præstegård tillige med degnebolet og kom sammen med 32
gårde og gårdsæder i Tryggevælde len ind under Beidringe. Samtidig
opførtes en ny stald til kongens heste og store ladebygninger, og i
stenhuset indrettedes »Kongens egen Stue« med en kamin, der blev
forskrevet fra København. Christian IV gav nøje anvisninger på sen
gekamrenes indretning og på nedtagning og flytning af panelværk.
Året efter istandsattes hele huset på lofter, vægge, gulve og vindues
karme. 1631 fik hr. Jørgen Schult (1593 - 1652) forpagtningsbrev på
gården, som han beholdt i 4 år. Han havde i 1626 været hofmarskal
hos Christian IV og tillige hofmester for dennes yngre sønner, Ulrik
og Frederik. 1630 fik han Utstein kloster og Alle Helgens gods i Norge
i forlening. En af hans døtre, ved hvis dåb Tyge Brahe til Mattrup i
kongens sted stod fadder, medbringende 2 forgyldte kredensbægre i
faddergave, døde kun 2 år gammel og ligger begravet i sognekirken.
Lensmanden i Vordingborg Frederik Reedtz fik 1638 avlen på Beldringe og Lekkende i tre år mod en afgift af 1000 dir. Svenskekrigen
1657 -60 tog hårdt på gårdene i Sydsjælland, og indberetningen fra
amtmanden 1661 giver da også for Beldringes vedkommende et sørge
ligt billede af ødelæggelserne. Medens stenhuset, som man kunne vente
det, havde klaret sig nogenlunde, stod de 2 andre længer helt for fald.
Også vindebroen og ladegårdens bygninger havde lidt stor skade.
Frederik III bestemte i sit testamente 1665, at hans yngre søn prins
Jørgen skulle have Vordingborg med Beidringe og Lekkende; godset
overleveredes prinsens overkæmmerer v. Osten i 1671. Ved prins Jør
gens død 1708 blev hele hans livgeding inddraget under det nyopret
tede Vordingborg rytterdistrikt, og få år senere fik amtmanden anvist
Beidringe som embedsbolig. Gården, der på det tidspunkt var ansat
til o. 70 tdr. ager og engs htk. og 6J^ skpr. skovskyld, må dog forinden
være blevet grundigt repareret, idet en taksation i 1710 beskrev den
som umådelig forfalden, både hvad det indre og det ydre angår; in
ventaret var yderst spartansk, der nævntes kun en jernovn og den til
hørte forvalteren. Under en brand her på Beidringe i 1719 brændte
hele amtets arkiv. Blandt de amtmænd, der havde bolig på Beidringe,
kan nævnes hofmarskal Wolf Veit Christoph v. Reitzenstein i tiden
1757 - 66. Hans hustru, født v. Gram, døde her 1759 og ligger begra
vet i kirken, hvor der over sakristidøren sidder en mindetavle.
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De elendige landboforhold, som under kvægsygen 1745-75 yder
ligere forværredes, vakte regeringens alvorlige bekymring; kreaturer
døde i titusindvis, og bønderne havde ikke evne til ved egen hjælp at
klare sig igennem krisen. Bestyrelsen af ryttergodset var så slet, at alle
gårdene truedes af ødelæggelse. General-landvæsenskommissionen ud
nævnte da 1771 forvalter på J. H. E. Bernstorffs gods Torkel Baden
til inspektør over Vordingborg krongods, med bolig på Beidringe, som
amtmanden nu måtte fraflytte. Allerede 2 år i forvejen havde en kom
mission stillet forslag om at inddele hovedgårdene, deriblandt Beldringe, i parceller ; denne gård, der var på 300 tdr. Id., kunne ved ryd
ning øges med 80 - 100 tdr., så at koholdet derved kunne komme op
på 140 stk. Der blev indrettet 10 parceller på hovedgårdstaksten, solgt
på auktion 4. juni 1772. Planen om udstykning havde imidlertid mange
modstandere; efter at Baden i 1773 var blevet afskediget, opdeltes
krongodset i 12 hovedgårde, blandt hvilke Beidringe på o. 440 tdr. Id.
blev solgt på auktion 1774 for 18.000 rdl. til gehejmekonferensråd
Frederik Sophus Raben (1745 - 1820), som fik skøde 2 år senere.
Hovedbygningen blev nu underkastet en grundig reparation for at
kunne fungere som herskabelig bolig. Tårnet blev fjernet, gårdfacaden
forsynet med 4 pilastre, hvorimellem stukforsiringer, endvidere med
guirlandeprydet frontispice og trappe med smedejernsgelænder, alt i
Louis Seize stil. I en taksation fra 1784 hedder det: »Hovedbygningen
er indrettet til Herskabets Beboelse overalt med gibsede og betrukne
samt panelede Værelser, engelske Vinduesrammer og dobbelte Døre
med Messingbeslag.« Af dette indre udstyr er nu kun bevaret et par
stukkerede ovnpladser og nogle malede dørstykker. Den ny ejer fore
tog mange forbedringer på godset. Der blev drænet og gravet grøfter,
sten blev taget op og anvendt i stengærder og levende hegn plantet.
1785 var gården ansat til fri hovedgårdstakst omkring 76 tdr. ager og
eng. Den store smukke bindingsværkslade ved voldgravens østside blev
opført 1806. Sønnen Carl Vilhelm Raben (1789- 1870) arvede Beldringe og forlod nu den diplomatiske tjeneste, hvor han havde virket
som legationssekretær i Haag. Han arvede ved sin ældre broders død
Bremersvold og substitutionen for stamhuset Restrup og fik 1834 ved
kgl. bevilling ret til at antage navnet Raben-Levetzau. 1835 - 46 deltog
han i stænderforsamlingerne i Roskilde, valgt af sædegårdsejerne i
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Havestue på Beidringe (fot. Niels Elswing).

Sjælland. Da hans ægteskab var barnløst, oprettede han og hans hu
stru, født Bornemann, af deres betydelige formue Den Raben-Levetzauske Fond, hvis fundats blev kgl. konfirmeret 1871. Ved den nye
matrikul 1844 udgjorde Beidringe 62 tdr. htk. ager og eng; bønder
godset bestod af 48 gårde og 64 huse på ialt 339 tdr. htk.
Brodersønnen, lensgreve Fr. Christoffer Otto Raben-Levetzau (1850
- 1933) til grevskabet Christiansholm overtog godset i 1888. Efter at
han som ung havde været ansat i diplomatiet, blev han i 1905 uden
rigsminister i det andet venstreministerium I. C. Christensen. I 1908
indgav han sin demissionsbegæring og deltog ikke siden i det politiske
liv. Han ejede vidtstrakte godser, foruden Beidringe: Bremersvold,
Lekkende og Aalholm. I hans tid fik avlsgården på Beidringe efter en
brand i 1910 nye moderne bygninger. På hovedbygningen blev 3 gavl
kviste med svungne afdækninger tillige med tilsvarende »renæssance
gavle« for husets ender, alt opsat o. 1875, atter fjernet. På portfløjen
blev opsat et lille rundtempel, otte glatte søjler med kapitæl, bjælke
værk og skællet kuppel; enkelte søjler fra en lignende, tidligere tagryt
ter — muligvis fra 1770 - 80 — findes i haven.
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Den næstældste søn, Beldringes nuværende ejer, baron Johan Otto
Raben-Levetzau (født 1904) overtog i 1931 Beidringe med Lekkende
og ved faderens død tillige Aalholm og Bremersvold. Han har i de
seneste år fuldstændigt moderniseret hovedbygningens indre. I have
stuen er opsat en suite malede vægfelter og dørstykker fra det 18. år
hundrede ; de stammer fra det Raben-Levetzauske Palæ i Amaliegade
i København. Hovedgården Beidringe, der er en del af Beidringe gods,
har et tilliggende på 507 tdr. ager og eng; godsets samlede skovareal
er på 1345 tdr.
BREDO L. GRANDJEAN
EJERE

1360
1421
1457
1522

Joseph Nielsen
Tage Josephsen (Blad)
Anders Jensen (Basse)
Joachim Bech

1621 Christian IV

1774 Fr. S. Raben

1834 C. V. Raben-Levetzau

BYGNINGER

1561 Trelænget 2-etages bygning,
hvoraf sydlængen endnu står,
og to bindingsværkshuse.
Bindingsværks avlsgård
ca. 1600 Ottekantet trappetårn
1622 Lade- og staldbygninger
1623 Hovedbygning istandsættes
1774 Ombygning og trappetårnet
fjernet
1806 Bindingsværkslade opført
1910 Gavle og kviste i renæssance
former, opsat 1875, fjernet.
Avlsgården genopført efter
brand
ca. 1950 Hovedbygningens indre
moderniseret

Lundbygaard set fra syd (fot. Niels Elswing).

Lundbygaard
Lundby sogn, Hammer herred, Præstø amt

Oppe på et højdedrag, omtrent midt mellem Næstved og Vording
borg, ligger Lundbygaard, et af landets yngre herresæder. Egnen er
ret stærkt kuperet og, bortset fra gårdens skove, forholdsvis bar; det
store bygningskompleks og parkens høje træer ses viden om. — Som
arkitektonisk værk er den monumentale hvide hovedbygning et typisk
udtryk for nyklassicismens ro og enkelhed. I landbrugsmæssig hen
seende har Lundbygaard gennem en lang årrække hørt til vore møn
stergårde.
I Lundby by lå allerede på dronning Margrethes tid en større gård,
der ikke i egentlig forstand har historie fælles med den her behandlede
ejendom, men som der dog kan være grund til at omtale i forbindelse
med denne. Det gamle Lundbygaard tilhørte i det 14. århundredes
sidste trediedel en vis Niels Jensen, som førte et oprejst dyr i sit skjold.
Han var rimeligvis fader til den næste kendte adelsmand her på stedet,
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væbneren Peder Nielsen, endnu nævnt 1431, hvis skjold ligeledes viser
et dyr i den oprejste stilling, måske en ulv. Først et halvt århundrede
senere hører man atter noget om Lundbygaard, som den tidligere lens
mand på Krogen Peder Steen til Havnelev (t 1493) skrev sig til i 1484,
da han købte gods i Lundby mark. Han tilhørte den adelsslægt, der —
senere kendt under navnet Steensen — førte tre i skjoldets midte sam
lede udadvendte pileodder. Mindst to sønner ejede gods på disse kan
ter. En sønnesøn, skibshøvedsmanden Knud Steensen, døde 1575 på
Lundbygaard. Hans enke, fru Anne Nielsdatter Lunge, mageskiftede
to år efter gården og en del gods til kronen for Krogagergaard på Lan
geland, det senere Steensgaard. Når det i mageskiftet hedder, at hun
og hendes husbond havde boet på deres hovedgård i Lundby, som før
var i bønders besiddelse, tyder dette på, at alle de her nævnte personer
næppe har siddet på én og samme ejendom. Hovedbygningen bestod
nu af tre bindingsværks længer, eet stokværk høje, avlsgården af tre
huse. Samtlige bygninger vurderedes til 500 gamle dalere.
Gården var lange tider i kronens besiddelse. Den kaldes undertiden
»Hofgaarden« og beboedes henimod midten af det 17. århundrede af
Knud Paslick, som da havde solgt Rønnebæksholm. På denne tid om
tales den gamle borgvold endnu. Gøngehøvdingen, kaptajn Svend
Poulsen fik 1661 som belønning for tro tjeneste i svenskekrigen livs
brev på Lundbygaard; der er ikke mere tale om nogen hovedgård.
Han tog straks ophold på gården, som 1666 blev tilskødet ham for
lidt over 1300 rdl. Dens hartkorn beløb sig til 20 tdr., hvilket var »højt
anslagen«. Bygningen beskrives som meget øde og brøstfældig, jor
derne var bemængede med stene og grus og lidet frugtbare. Den brave
gamle hugaf holdt sig ikke længe her. Sammen med en datter, som
han vistnok havde overdraget gården for at redde sig fra kreditorerne,
måtte han flytte ind i et lille hus på Lundby gade, hvorpå en løjtnant
Christian Sivertsen — omkring årsskiftet 1672 — blev Lundbygaards
ejer. Nogle år senere var stedet beboet af Knud Gregersen. Da skatte
restancen med udløbet af 1685 var vokset til 357 rdl., blev ejendom
men tildømt kronen. Ingen bonde ville nu overtage gården, hvor der
hverken fandtes kvæg, bæster eller redskaber, ligesom bygningen til
dels var nedfalden. Der meldte sig ikke des mindre en køber, ritmester
ved det sjællandske nationalregiment til hest Johan Henrik Schmidt,
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som tilbød at betale — 110 rdl. Rentekammeret fandt summen for lav.
Kongen resolverede imidlertid, at tilbudet skulle approberes i betragt
ning af ritmesterens tro tjeneste. I skødet anføres, at gården, der be
tegnes som bondegård, årlig skylder 4 pund byg og 4 tdr. havre og af
en jord yderligere
pund byg. Efter den ny matrikel var den ansat
for 16 tdr. hartkorn. Denne ejers segl viser et skjold, hvori en vild
mand, holdende en nedadvendt kølle i højre hånd. I 1705 skøder en
ken, Maren Pedersdatter, Lundbygaard til professor theologiæ, dr.
Hector Gottfried Masius, herre til Ravnstrup. Gården var kun sat for
lidt over 12 tdr. hartkorn. Senere kom den ind under ryttergodset.
Det nuværende Lundbygaards historie begynder 1774, da ryttergod
set blev solgt ved auktion og dets vordingborgske distrikt fordelt på
12 nye hovedgårde, af hvilke denne, nr. 6 i rækken, for 34.000 rdl.
købtes af generaladjutant og major, kammerherre Caspar Vilhelm von
Munthe af Morgenstierne. Først tre år efter erhvervede han det kon
gelige skøde. Den fri hovedgårdstakst beløb sig til lidt over 44 tdr.
ager og engs hartkorn med 2 tdr. 6 skpr. skovskyld, bøndergodset til
godt 309 tdr. hartkorn med noget over 4 tdr. skovskyld. Hertil kom
Hammer sogns kirke- og kongetiende, henholdsvis 50 og 51 tdr. hart
korn. Godset lå i Risby, Torup, Hammer, Ring og Lundby og beboedes nogle få år efter af 52 bønder og 73 husmænd.
Overtagelsen af Lundbygaard frembød ikke få vanskeligheder.
Grunden her, inddelt i ni hovedkobler og tre udmarker, havde i ældre
tid hovedsagelig været bevokset med skov. Ved modtagelsen var stør
stedelen, ifølge Morgenstiernes udsagn nogle år senere, »slet Tjørne
hugst, forhugne Rødpurrer med utallig Mængde af Stene«. I løbet af
forholdsvis kort tid blev jorden renset, og alle moser i hovmarkeme
udgravede, således at der kun stod vand i to tørvemoser. Til gården
udmåltes et lille stykke skov, omtrent 24 tdr. Id. Indkastet og fredet
viste det snart god opelskning af bøg, ask, eg og el i »aller bedste
Fremvækst«. En stor mængde skovæbler her var podede og stod i »dej
ligste« vækst. Også godset var gammelt skovland. På Risby bys grund
fandtes endnu anselig højskov af bøge, dog slet ingen ungskov. Torup
bys marker viste »Spor af betydelige Skoves Ødelæggelse«, ligesom der
på Hammer bys grund var »Tegn nok til forhen Skove«. En stor stræk
ning af Lundby bys jorder havde endelig også i sin tid været skov.
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Lundbygaards haveside (fot. Niels Elswing).

Kammerherre Munthe Morgenstierne opførte de første avlsbygnin
ger. Den endnu stående, anselige lade, i de seneste år omdannet til
ridehus, bærer over porten årstallet 1777, mottoet Auspice Deo samt
hans og hans frues, Anna Petra Cathrine Flindts, våbener. Han byg
gede endvidere et teglværk, plantede engelsk humle og anlagde endelig
en syv tdr. Id. stor have i fransk stil. Den omtales 1803 i Prams Rejsejournal som »yderst fortræffelig«. Sammesteds nævnes »en meget smuk
Forvalterbolig, bekvemt og endog med Elegance indrettet«. Hoved
bygning var der da stadig ingen af. Udskiftningen på godset påbegynd
tes 1780, men foretoges ikke på bedste måde, idet hver mand fik lod
der på 4 å 5 steder.
I 1786 solgte kammerherren Lundbygaard til Adam Gottlob Wiimh
for 66.000 rdl. og købte i stedet for Gammelgaard på Lolland, hvor
han døde 1811. Fra 1795 havde han atter stået i statstjenesten, som
amtmand og stiftamtmand, sidst på Lolland-Falster. Det bør ikke
glemmes, at Munthe Morgenstierne tog levende del i kampen om land
boreformerne ; trods varm interesse for bondestanden stod han dog
her på et meget konservativt standpunkt.
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Lundbygaards ny ejer, der i en årrække virkede som landvæsens
kommissær — med kammerråds rang — i Præstø amt, foretog bl. a.
større indhegningsarbejder. Han var en ivrig agrar og vandt senere
et kendt navn som forfatter af »Den practiserende Landmands
Haandbog«. I sommeren 1805 solgte Wiimh Lundbygaard til general
krigskommissær Ulrik Christian v. Schmidten for 158.000 rdl. Ti år
efter lod denne opføre en statelig, grundmuret hovedbygning i to
stokværk med høj kælder mod syd forsynet med frontispice og ind
gangsdør, til hvilken en bred trappe førte op. To fritliggende side
fløje, ligeledes i to stokværk, byggedes skråt udefter. Længe nød
generalkrigskommisæren ikke glæden over dette sit værk, som havde
kostet ham flere penge, end hans pung tillod, ovenikøbet i de aller vanskeligste år. Allerede 1819 skødede han Lundbygaard for 680.000
rdl. dansk courant, efter kursen omtrent 200.000 rbdlr., til tidligere
regeringsråd i Vestindien, kaptajn Jobst Gerhard von Scholten, der
for at kunne afgøre nogle opsagte prioriteter straks søgte statskassen
om et lån på 160.000 rbdlr. rede sølv mod en første prioritet her. Han
opnåede dog kun at låne 107.000 rbdlr. rede sølv. Den samlede ejen
doms taksationsværdi beløb sig da til omtrent 215.000 rbdlr. Schol
tens økonomiske forpligtelser voksede ham snart ganske over hovedet.
Han kunne ikke klare skatterne og blev dømt til at tilbagebetale lånet
med påløbne renter. Følgen blev, at den kongelige kasse 1822 måtte
overtage gård og gods; nogen acceptabel køber havde nemlig ikke
meldt sig ved gentagne auktioner. I 1824 gik Lundbygaard atter over
i privateje, idet den for 107.000 rdl. sølv solgtes til den rige norskfødte
grosserer Peter Nicolai Arboe, der drev store forretninger i Køben
havn, navnlig med trælast. Det følgende år erhvervede han yderligere
Oremandsgaard ved Præstø. Efter hans død i 1827 tog enken, Anna
Cathrine Arboe, født Collett, en datter af godsejer Peter Collett på
Buskerud, ophold på Lundbygaard, hvor hun førte et gæstfrit hus. Her
havde hun nu sit hjem i henimod en snes år; først i januar 1846 af
gik hun ved døden, næsten 78 år gammel. Ægtefællerne hviler i et
kapel på Hammer kirkegård. Hendes ægteskab var barnløst; ifølge et
reciprokt testamente havde hun imidlertid arvet hele formuen og
kunne frit træffe sine testamentariske dispositioner. Disse gik bl. a. ud
på, at Lundbygaard og Oremandsgaard med besætninger og inventar
21 DSH 5
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for en sum af 134.000 rdl. rede sølv for hver af gårdene skulle til
bydes hendes brodersønner Bernt Anker Collett og sekretær i udenrigskabinettet i Stockholm Peter Collett. To år efter udstedte boet skø
derne, idet begge nevøerne havde erklæret sig villige til at overtage
ejendommene til den fastsatte pris.
Bernt Anker Collett (1803 - 57), der skrev sig Collet, søn af den
senere assessor i Norges højesteret Peter Collett, blev 25 år gammel
juridisk kandidat, var derefter ansat i det norske kirkedepartement,
hvor han avancerede til fuldmægtig og udnævntes 1834 til kvæstor
ved universitetet i Kristiania. Dette embede beklædte han til 1849, da
han søgte afsked for at rejse til Danmark og tage sin ejendom i besid
delse. I maj måned det følgende år drog han og hans hustru, Emilie,
født Rørbye, ind på Lundbygaard. Han drev selv gården og omfattede
sin nye virksomhed med megen interesse. Markerne blev forbedrede,
flere avlsbygninger opførte og skovenes drift sat i system. I disse år
steg landejendommene i øvrigt betydeligt i værdi. Allerede fra mid
ten af 1850’erne var han en svagelig mand. Noget over 53 år gammel
afgik han ved døden i februar 1857. Enken bortforpagtede nu Lund
bygaard, hvor hun blev boende til sin død 1868. — Den eneste søn,
Peter Ferdinand Collet, født 1836 i Kristiania, havde fra sit 14. år
levet i Danmark og 1862 taget juridisk embedseksamen. Året efter
ægtede han godsejerdatteren, frøken Haralda Toft, der i medgift
bragte ham Rønnebæksholm ved Næstved, hvor de unge folk fik
bolig. Ved moderens død arvede han Lundbygaard og flyttede hertil
1870, idet han selv overtog driften, som i hans tid blev mønstergyldig.
Efterhånden frasolgtes så godt som alt fæstegodset. Hovedbygningen
blev genstand for en større restauration og ved tilbygning forbundet
med den vestlige sidefløj. — P. F. Collet, der udnævntes til hofjæger
mester og kammerherre, var en dygtig og økonomisk mand. Han var
bl. a. i en lang årrække medlem af Præstø amtsråd. I besiddelse af
varm interesse for antikviteter og kunst blev han samler i stor stil.
Lundbygaards følgende ejer, kammerherre, hofjægermester Holger
Peter Harald Collet (1864- 1943), sin faders eneste søn, fødtes på
Rønnebæksholm, blev 1882 student fra Roskilde og tog 1889 statsvi
denskabelig eksamen. Året efter overtog han bestyrelsen af sin føde
gård, som 1896 blev tilskødet ham kort før hans bryllup med frøken
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Havesalen på Lundbygaard (fot. Niels Elswing).

Polly Hegermann-Lindencrone, datter af generalmajor, kammerherre
Johan Frederik Hegermann-Lindencrone. Han havde sit hjem på
Rønnebæksholm indtil faderens død, da han overtog Lundbygaard.
Før han flyttede hertil, blev hovedbygningens indre til dels omdannet
under ledelse af arkitekt G. Tvede. En forbindelsesbygning med gen
nemkørselsport opførtes mellem hovedfløjen og den østre sidefløj,
således at alle tre fløje kom til at danne et hele. Samtidig sløjfedes
den oprindelige indgang og trappen midt på bygningen, idet dog en
sådan adgang stadig bibeholdtes ud mod parken. Medens disse arbej
der stod på, brændte avlsbygningerne ved juletid 1909. Kun Morgen
stiernes lade blev skånet. Samtidig med opførelsen af en stor, moderne
indrettet avlsgård, vestlig for hovedbygningen, etableredes et elek
tricitetsværk, som forsynede alle bygninger og maskiner med strøm.
Under ledelse af havearkitekt Glæsel blev haven helt omlagt 1910 og
ny driverier indrettet.
Lige fra drengeårene var kammerherre Holger Collet ivrig samler
af oldsager. Tid efter anden er den nu videnskabeligt ordnede samling
vokset til en anselig størrelse, dels ved udgravninger, dels ved køb og
gaver. Det værdifulde Sværdborg mosefund fra 1919 bør navnlig
21*
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fremhæves. Samme år indbyggede arkitekt G. Tvede en brandsikker
museumssal i den østre sidefløj. I 1928 hærgedes avlsgården påny af
en brand og genopførtes det følgende år ; de nye bygninger var tegnet
af arkitekt Otto Brüel.
Holger Collet, der tillige drev Rønnebæksholm og Katholm, (er
hvervet 1916), overdrog i 1932 Lundbygaard til sønnen, hofjægerme
ster, cand. polit. Harald Collet (f. 1900), der i flere år havde virket
som inspektør her.
Under ledelse af arkitekten, professor Mogens Koch påbegyndtes
i 1943 en omfattende modernisering af hovedbygningen; arbejdet i
hvilket også senere arkitekt Rolf Graae har taget del, afsluttedes
først 1956. Midtfløjen har herved atter fået sit oprindelige indgangs
parti i det midterste fag, hvortil en ny trappe er anlagt. Have og park
er blevet omlagt af hofjægermesterinde Else Collet (født Collett), tid
ligere havearkitekt i Norge. Lundbygaards nuværende tilliggende,
hvortil Risbygaard hører siden 1943, er på 680 tdr. ager og eng samt
325 tdr. skov.
EJERE
1360 Niels Jensen
1484 Peder Steen (Steensen)
1577 Kronen
1666 Svend Poulsen
(Gøngehøvdingen)
1672-1774 Forskellige ejere
1774 C. V. v. Munthe af
Morgenstierne

POUL BREDO GRANDJEAN
BYGNINGER

Hovedbygning i 3 bindings
værkslænger i et stokværk

Bygningerne delvis nedrevet
1777 Avlsgården opført

1786 A. G. Wiimh
1805 U. Chr. v. Schmidten
1815 Hovedbygning med to fritlig
gende sidefløje i to stokværk
1819-46 Forskellige ejere
1846 B. A. Collet

Restaurering og tilbygning
1910 Ombygning og tilbygninger ved
G. Tvede
1929 Avlsgården genopført efter
brand ved O. Brüel
1943-56 Udvendige og indvendige
ombygninger ved Mogens Koch
og R. Graae

Øbjerggaard set fra sydøst (fot. Niels Elswing).

Øbjerggaard
Køng sogn, Hammer herred, Præstø amt

I lighed med adskillige andre sydsjællandske herregårde er Øbjerg
gaard blevet til ved kronens salg af det vordingborgske ryttergods. Af
3 gårde i Køng, 1 gård i Kostræde og jord fra Lundby samledes 60
tdr. htk. hovedgårdstakst, hvortil blev lagt 224 tdr. htk. bøndergods
samt Køng sogns kirketiende. På auktionen i 1774 blev godset først
tilslået hofagent Ditlev Staal på Klintholm, men videresolgtes straks
efter til handelsfyrsten, etatsråd, senere konferensråd Niels Ryberg
(1725 - 1804) for ca. 30.000 rdl. Med Niels Ryberg fik det nyopret
tede gods en ejer af et ganske usædvanligt format. Han var bonde
født i Rybjerg i Salling, men kom ved en slægtnings hjælp i handels
lære i Aalborg. 25 år gammel rejste han til hovedstaden, hvor han tre
år senere løste borgerskab som grosserer. Dygtig og hæderlig, som
han var, arbejdede han sig meget hurtigt helt til tops og blev en af den
glimrende handelsperiodes mest fremragende skikkelser. Ved siden
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Gammel Øbjerggaard (fot. Nationalmuseet).

af sin private handels- og assurancevirksomhed indtog han ledende
poster i flere af de store handelskompagnier og indlagde sig navnlig
fortjeneste ved som medlem af Asiatisk Kompagnis direktion at
bringe dette foretagende frem til dets største blomstring.
Øbjerggaard består på en måde af to gårde, Gammel Øbjerggaard,
hvortil hører en lille parcel, og Ny Øbjerggaard, som er den egent
lige hovedgård. Gammel Øbjerggaard er beliggende i selve Køng by
og er rimeligvis identisk med en af de ved godsets oprettelse nedlagte
fæstegårde. Her lod Niels Ryberg til eget brug opføre den endnu
stående lille hovedbygning, en lav længe med valmtag og trefags
midtrisalit i to etager, den nederste vandret fuget, den øverste bæ
rende en trekantgavl. Bygningen, der er gulkalket med hvide detailler,
virker i al sin enkelhed naturlig i landsbymilieuet, uden at nogen
derfor vil betvivle dens fornemme karakter. Fra Gammel Øbjerg
gaard fører en lang lindeallé ud til den ny Øbjerggaard, der omfatter
såvel avlsgården som en hovedbygning, der synes omtrent samtidig
med Gammel Øbjerggaards, men er af en helt anden karakter. An
lægget er trefløjet og, bortset fra den helt ombyggede midterfløj, af
bindingsværk. De fritliggende sidefløje har den ejendommelighed, at
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de ikke er parallelle, men breder sig i vifteform ud fra centralaksen,
ganske som det er tilfældet på den nærliggende Lundbygaard fra 1815,
hvis grundplan måske er inspireret af Øbjergs. Efter en brand 1846
nyopførtes midtfløjen af grundmur, men fremdeles i een etage. En
restaurering fandt sted 1892-93, og under ledelse af arkitekterne
C. F. Tillisch og Sven Risom foretoges i 1933 en ny ombygning af
midtfløjen, som forhøjedes med en etage og fik tilføjet et trappetårn.
Som godsejer gik Niels Ryberg varmt ind for bondens frigørelse.
Allerede i 1779 - 80 ophævede han dyrkningsfællesskabet blandt
Øbjerggaards fæstebønder og satte en del af dem i stand til at købe
deres gårde, idet hoveriet for disses vedkommende afløstes med en
fast pengeafgift. Ville en bonde forbedre bygningerne på sin gård,
stillede Ryberg vederlagsfrit tømmer og mursten til rådighed fra
godsets skov og teglovn.
Stærkt grebet af filantropismens ideer så Ryberg med forfærdelse
på den både åndelige og materielle fattigdom, der rådede blandt
store dele af befolkningen, og som en »sand menneskeven« ønskede
han at bidrage til en forbedring af de fattiges kår og en højnelse af
Rebekkastuen på Øbjerggaard (fot. Niels Elswing).
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almuens kultur og moral. I dette forsorgsarbejde fandt han en lige så
begejstret støtte i sin godsinspektør på Øbjerggaard, Chr. Gottfried
Voelker, en indvandret sachser, som fik stor betydning for ideernes
praktiske udformning.
Oparbejdelse af hjemmeindustrier ansås af mange for det bedste
middel til fremme af almuens driftighed, og med tanke på linned
industri begyndte Ryberg som noget helt nyt at dyrke hør på Øbjerg
gaard. Med Voelker, der i Holsten havde lært hørspinderi, som den
praktiske organisator oprettedes en spindeskole i Køng, hvor pigebørn
fra fire års alderen under kyndig vejledning lærte at spinde hør. Sko
len begyndte sin virksomhed i 1778 og havde til huse i en endnu be
varet bygning, der opførtes ved enden af Øbjerggaards allé som pen
dant til den nu forsvundne rytterskole. På facaden mod alleen er ind
muret en tavle med en indskrift, der virker som en fortsættelse af
teksten på rytterskolen:
»Lad denne Skole og af dig velsignet være
Til Fædrelandets Vel, at Bondens Dotter lære
Her dueligt Spinderi og det fortsætte maae,
Naar de som Møddre selv et Huus skal forestaae.
Forældre, stræbsom Sind og Gudsfrygt ene leder
Til sand Lyksalighed til Velstand, Agt og Hæder.
Lad Eders Børn ey forsømme Skolerne.
Til Ansvar staaer de Gud for slig Forsømmelse«.
A(nn)o 1780
n. Ryberg.

Foruden denne oprettedes endnu en spindeskole på godsets om
råde, og snart efter opstod der lignende skoler adskillige steder på
Sjælland, hvor husfliden var svagere udviklet end i de øvrige landsdele.
Med henblik på den videre forarbejdning af hørren oprettede Ry
berg i 1783 et linnedvæveri på Øbjerggaard, Køng fabrik, som hur
tigt udviklede sig til en blomstrende virksomhed. I begyndelsen væ
vedes fortrinsvis lærred og dækketøj, men snart efter optoges fabrika
tion af drejl og damask. Kvaliteten var upåklagelig, og fabrikken le
verede bl. a. finere dækketøj til det kongelige hof, en tradition, der
holdtes vedlige i hele fabrikkens levetid, idet endnu Christian IX’s
døtre fik deres udstyr herfra. Navnlig huskede man længe, hvor store
krav der blev stillet til kejserinde Dagmars udstyr.
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Et biprodukt fra fabrikken var det såkaldte Køngsplaster, hvis op
havsmand var godsinspektør Voelker, der til sine øvrige talenter
kunne henregne nogen indsigt i lægekunsten. Midlet vandt stor popu
laritet, og endnu i vor tid er mangen bullen finger blevet kureret
med Voelkers plaster.
Rybergs initiativ skabte beskæftigelse for alle arbejdsføre på hans
gods, og for dem, som var ude af stand til at klare sig selv, oprettede
han i 1793 Køng hospital som en stiftelse for 10 fattige på Øbjerggaards gods. Den endnu stående hospitalsbygning, en anselig gulkalket længe beliggende i Køng by, nær Gammel Øbjerggaard, er nu fri
bolig for 5 familier.
Som kirketiendeejer foretog Ryberg i 1792 en ombygning af Køng
kirke, hvorved den middelalderlige landsbykirke helt ændrede karak
ter. I stedet for de vanlige takkede blændingsgavle lod Ryberg, sik
kert for udsigtens skyld, tårnet afslutte med en platform, hvorpå der
rejstes en lysthusagtig, kobberklædt bindingsværksbygning, overdæk
ket med en lille kuppel. I det indre skabtes ved fornyelse af næsten
alt inventar et smukt klassicistisk interiør, som det i alt væsentligt er
lykkedes at bevare uændret.
Niels Ryberg døde i 1804 og blev begravet i Dreslette kirke, som
hørte til hans fynske gods, Frederiksgave. En mindestøtte af sand
sten bærende en marmorvase og en tavle med indskriften »Helliget
den ædle Niels Rybergs Minde af Venskab« står nu i haven foran
Gammel Øbjerggaard, men rejstes oprindelig i skoven ved Ny Øbjerg
gaard, hvor der endnu står en mindesten for C. G. Voelker, som
døde i 1819 og ligger begravet på Køng kirkegård, hvor hans grav
minde ses i den østre ringmur.
Efter Niels Rybergs død overtoges såvel handelshuset som god
serne af sønnen etatsråd Johan Christian Ryberg (1767 - 1832), hvem
krigen og statsbankerotten bragte i store vanskeligheder. I 1813 måtte
staten overtage Køng fabrik, og da Ryberg & Co. i 1820 gik fallit,
blev også Øbjerggaard overtaget af statskassen, som ved en auktion
1836 solgte både gården og fabrikken til Ludv. Chr. Klingberg, hvis
enke 1845 afhændede godset til kaptajn Fr. v. Buchwald på Anneberg. Fabrikken solgtes kort efter til justitsråd O. F. Olsen, som af
staten købte det til fabrikken hørende blegeri i Vintersbølle og efter329
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hånden lod hele fabrikken flytte dertil, hvor virksomheden opret
holdtes til 1906.
Øbjerggaard skiftede i den følgende tid hyppigt ejer. 1896 tilkøbtes
en del bøndergods, og omkring 1925 var en udstykning på tale.
1933 overtoges Øbjerg af bankier Hans Chr. Sonne i New York, som
1955 overdrog den til sin søster og svoger, Thora og H. W. Tillisch.
Hele landbruget, ialt 550 tdr. Id., hvoraf 35 tdr. er skov, drives af en
forpagter.
Øbjerggaard er ikke stedets første bebyggelse. I gårdens have findes
det middelalderlige voldsted Lille-Gurre, eller »Gorre«, en ganske lille
rund borgbanke omgivet af en grav. På banken har der ligget et fir
kantet munkestenstårn, hvis fundamenter delvis er bevarede. Bor
gens historie er helt ukendt, men i folkemunde er den ligesom det
nordsjællandske Gurre sat i forbindelse med sagnet om Tove og kong
Valdemar.
ERIK SK0V
EJERE
Kronen

1774 Niels Ryberg

BYGNINGER
Middelalderligt voldsted kaldt
Gorre
GI. Øbjerggaard, lav længe med
midtrisalit. Ny Øbjerggaard,
trefløjet, bindingsværk

1836- 1933 Forskellige ejere
1933 H. Chr. Sonne
1955 H. W. og Thora Tillisch

1846 Midtfløjen genopført efter
brand
1892 Restaurering
1933 Midtfløjen ombygget ved
C. F. Tillisch og Sven Risom

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

Jungshovedgaard
Jungshoved sogn, Bårse herred, Præstø amt

»Øen« kaldte man i gamle dage den brede landtunge, der syd for
Præstø skyder sig ud i Østersøen, muligt engang skilt fra Sjælland af
en smal havarm. Landskabet herude er forskelligt fra det sædvanlige
sjællandske og synes mere ligt Jylland eller Fyn, det sidste indtil
hegnene med de stynede pile. Det er en frodig egn med skove alle
vegne i horisonten og hyggelige, gammeldags landsbyer, et udpræget
bondeland forekommer det en. Men søger man ned mod Jungshoved
kirketårn, der ses, længe før man nærmer sig kirken, så kommer man
forbi en enkelt større gård midt i sine marker, Jungshovedgaard, arv
tager efter det gamle kongelige slot Jungshoved. Nogle hundrede meter
derfra på den anden side kirken, lige ud til stranden, rejser sig den
anselige slotsbanke, nu et vildnis af græs og buske, graven tilgroet
med siv og de gamle volde ud mod søen beplantet med træer. Man
finder næppe en murbrok på stedet.
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Gamle sagn fortæller, at halvøen skal have navn efter en oldtids
kæmpe, Joffne eller Jung, en næssekonge, som Repholz, Jungshoveds
historiker, kalder ham, men ingen ved, hvornår Jungshoved Slot blev
bygget. De bygninger, som vides at have stået på borgvolden, vidnede
ikke om særlig høj ælde. Men da der aldrig er foretaget udgravninger
på slotsbanken, gemmer denne måske murrester, som det er forbe
holdt fremtidens arkæologer at bringe for dagen og fortolke. Jungs
hoved nævnes første gang som kongelig besiddelse i kong Valdemars
jordebog fra året 1231, og fra den følgende tid kendes flere lensmænd
på slottet, indtil der 1474 med hr. Corfitz Rønnow kommer sammen
hæng i rækken. 1494 overdroges slottet til Ebbe Mogensen Galt, hvor
fra det nedarvedes til sønnen Anders Ebbesen og kom med dennes
enke til hendes anden husbonde Børge Trolle, ejer af det fjerne Lilleø
i Skåne. Velsagtens derfor har han ofte boet på Jungshoved, der ikke
lå slet så langt af vejen. Et kammer på slottet bar siden navn efter
ham, en anden stue efter hans efterfølger, ingen andre end Peder Oxe,
som 1571 fik pantebrev på Jungshoved efter at have indløst det fra
Børge Trolles arvinger. Men pantebrevet blev indfriet blot få år senere
og Jungshoved bortforlenet på afgift, gerne sammen med det større
Vordingborg len.
Af lensmændene kan der være anledning til at nævne den beryg
tede Mourids Podebusk. Bønderne gik mand af hus for at klage over
ham, og en undersøgelse viste, de havde ret, hvorefter Mourids Pode
busk fik et af de kongebreve, han for øvrigt var vant til at modtage,
skarpt, ja truende i tonen: Det var ikke til at forstå, »af hvad Gemyt
eller hvad Aarsag«, han havde understået sig i at behandle bønderne
således, at »de plat og aldeles blive forarmede og paa det sidste nød
sages til at opgive Huse og Gaarde«. Blev det ikke anderledes, sluttede
skrivelsen, ville lenet blive taget fra ham og givet til en anden, »som
vil og kan holde dennem ved Lov og Ret som det sig bør«. Den mest
kendte af alle lensmænd var rigshofmesteren Christoffer Valkendorf,
der i to forskellige perioder havde lenet frit — som embedsløn — og
den sidste gang beholdt det til sin død i 1601. I 1646 - 49 var admiral
Ove Gjedde lensmand. Hans og hans ægtefælles navne ses stadig på
lysestagerne i Jungshoved kirke. Og den sidste lensmand på Jungs
hoved var Jørgen Reedtz til Tygestrup.
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I de perioder, Jungshoved lå under Vordingborg, var der kgl. stutteri
på gården og ansat dyrlæger, der med »Arzenei og andet Tilbehør«
skulle kurere på kongens stodheste og foler.
Bygningerne på Jungshoved svarede i det 16.-17. århundrede unæg
telig ikke til de gængse forestillinger om et slot. Jungshoved var den
gang kun et bindingsværksanlæg med flere sammenbyggede fløje og
spiret på det lille trappetårn det eneste himmelstræbende ved slottet.
Det hele anlæg var ret brøstfældigt, både da Jungshoved i 1601
blev overtaget af Sivert Grubbe og i 1628, da næsten samtlige vin
duer var ude og muret til, bortset fra enkelte, som der var slået fjæl
for! Men i 1646 fandtes i »det ny Hus« både kgl. Majestæts Gemak
og Kongens Sovekammer, foruden andre værelser, og der var blevet
anskaffet adskillige himmelsenge, der skulle rumme de kgl. herskaber,
når de gæstede slottet, som da både prins Christian og hans gemal
inde, tilligemed den svenske dronning, i 1641 ankom til Jungshoved
for at tage på svanejagt.
Ladegården lå på den anden side kirken, i 1601 »fem Huse, som
vare lerslagen og tækket med Straatag. Deriblandt tvende, som vare
ganske brøstfældig, den ene en Lade, som var sat Støtter til og en
Stald, som var bygfældig paa Tag«.
Men så usselt der både dengang og senere så ud på slottet, var
det intet mod tilstanden i marts 1661, da der blev holdt syn efter
svenskekrigenes ødelæggelser. Da var vinduesbuer, låse, hængsler,
murankere, jernværk på spiret, lænken til vindebroen, bogstavelig alt,
hvad der havde været af jern, borte, ligeså vel som blyet fra tårnspiret
og tagrenderne samt alle skillerum af træ. Og på ladegården så det
ikke meget bedre ud. Svenskerne havde ikke ladet noget tilbage, som
kunne gøres i penge eller bruges til ildebrændsel.
Og endda havde det varet længe, inden de tiltvang sig adgang til
slottet, siger sagnet. Slotsfruen Else Parsberg modstod de svenske
strejfpartier, så længe hun kunne. Men ved idelig skyden fra kirkegår
den måtte slottet omsider give sig og tage mod fjendtlig indkvarte
ring. Da var det, Svend Poulsen tog affære. Efter den stedlige tradition
var han en skytte i Snesere, der vovede alt for at befri sit herskab fra
de ubudne gæster. Han drog fordel af sit kendskab til egnen med dens
uigennemtrængelige skove, dens dybe moradser og moser, og daglig
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Jungshovedgaard set fra øst, fra gården (fot. Th. Andresen).

hørte man om overfald på svenske plyndringskommandoer og fandt
nedhuggede svenskere. Til sidst satte den svenske oberst på Jungs
hoved Slot en pris på Svend Poulsens hoved. Men en aften, da denne
officer stod i vinduet og så ud, faldt der et skud, og han styrtede om,
stendød. Udenfor traf hans folk en soldat i svensk uniform, en ordon
nans, sagde han selv, der havde set gerningsmanden flygte over broen
til Oremandsgaards skove. Svenskerne lod ham vise vej og løb lige i
favnen på snaphanerne! For ordonnansen var ingen anden end Svend
Poulsen, der selv havde skudt den svenske oberst.
Således lød fortællingen om Gøngehøvdingen endnu for et hundrede
år tilbage i Jungshoved sogn. Men — man kunne naturligvis ikke for
svare den skrøbelige bindingsværksgård mod fjenden. Svend Poulsen
var ikke herregårdsskytte, derimod en gæv krigsmand fra Skåne,
som i den svenske krig gjorde fjenderne en del skade og til belønning
efter krigen fik Lundbygaard, og der var ikke på den tid og havde
aldrig været nogen fru Else Parsberg på slottet. Hverken lensmanden
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Jørgen Reedtz eller hans frue var til stede på det, de havde som
andre af deres lige længst absenteret sig.
Men deres ejendele havde de ikke fået med sig. Og som andre god
ser blev Jungshoved udlagt til underhold for forskellige svenske hærafdelinger og anvist Magnus de la Gardie, den kendte bogsamler. Han
havde selv udbedt sig kvarter i herregårde, hvor der fandtes bibliote
ker, slet og ret for at ’bortføre dem til Sverige som krigsbytte! En
bekvem og billig måde at komplettere sin bogsamling på! Selv om
det hverken ved overtalelser eller trusler lykkedes at bevæge den brave
Jungshoved sognepræst til at røbe, hvor bogskatten var gemt, var
andre mere sladdervorne, og efter et halvt års eftersøgning fandt man
i en høstak to store indpakkede kister med »ståtelige och wäll conditionerade böcker«, henved 550 numre i alt. Endnu kan man i de
store svenske biblioteker finde bøger, som har stået i Jørgen Reedtz’
bogstue på Jungshoved. De er stemplet med hans våbenskjold.
Jørgen Reedtz afgav efter krigen Jungshoved til Niels Rosenkrantz,
navnlig kendt for sin tapre adfærd under Københavns belejring, men
1665 gik det her som på så mange andre krongodser: lenet blev som
betaling for kronens gæld afhændet, til Christoffer Parsberg. Det var
ikke nogen uanselig besiddelse, ialt godt 634 tdr. htk., der, beregnet til
den sædvanlige pris 50 rdl. pr. td. htk., skulle koste godt og vel 32.000
rdl. Skødet omfattede først og fremmest, hvad man fra Arilds tid kan
regne har ligget under Jungshoved, nemlig selve »Øen« med slot og
ladegård, og byerne Stenstrup, Smidstrup, Ambæk, Runeklint, Bøns
vig, Stavrby, ialt 77 gårde og halvgårde, hvis bønder alle gjorde uge
dagstjeneste til ladegården. Hertil kom adskillige gadehuse og endnu
30 gårde i nabolaget, samt de 20 gårde på Nyord. Og skønt Jungs
hoved len før tillige havde omfattet de to store byer Balle og Viemose
i Kalvehave sogn, var det et stort og meget velarronderet godsområde,
som Christoffer Parsberg kom i besiddelse af og beholdt til 1671. Og
kom godset ikke atter i kronens besiddelse, overgik det i det mindste
til et medlem af kongehuset.
Frederik Ill’s søn prins Jørgen tilbyttede sig Jungshoved for Fry
dendal, det gamle Torbenfeld gods ved Holbæk. Han havde efter fa
derens død fået Vordingborg len udlagt som »livgeding« og afrundede
således denne sin livsvarige besiddelse med Jungshoved. Hans betroede
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mand, Christian Sigfred v. Piessen overtog helt godsernes styrelse,
efter at prins Jørgen var blevet prins George ved sin formæling med
hertugen af Yorks yngste datter, som fra 1702 blev dronning Anna af
England. Hans tilknytning til Jungshoved var naturligvis efter afrejsen
til England udelukkende af økonomisk karakter. Jungshoved Slot var
nu sunket ned til udelukkende at være forpagterbolig.
I 1710 — prins George var død i 1708 — blev Vordingborg len
atter overtaget af den danske stat, og dronning Anna fik erstatning
i andre indtægtskilder. Men gehejmeråd v. Piessen havde ikke svært
ved at bevise, at Jungshoved ikke var en kgl. forlening, men et pri
vat adeligt gods, købt og betalt af prins Jørgen selv, og dronning
Anna var i det hele så tilfreds med hans optræden på hendes vegne,
at hun skænkede ham sit portræt besat med diamanter og anslået
til 40.000 rdl.s værdi. Først efter hendes død i 1714 blev også Jungs
hoved overtaget af staten og var da et i alle måder velstyret gods.
Der fandtes ikke én øde bondegård og ingen restancer hverken af
skatter eller landgilder. Men selve slottet eksisterede ikke mere. Kun
vindebroen over graven var tilbage.
I 1701 blev der gennemført en større istandsættelse af både slot
og ladegård, og 1714 byggedes tinghuset for Jungshoved birk, straks
uden for ladegården, på 6 fag med lervægge og stråtag. Jungshoved
len havde nemlig — som adskillige andre kgl. slotte og adelige gårde
for den sags skyld med — i umindelige tider været en selvstændig
retskreds med eget ting og egen foged. Men da nu rytterdistrikterne
skulle omorganiseres, blev der af Hammer og Bårse herreder samt
Stensby og Jungshoved birker dannet én retskreds, Vordingborg
rytter distrikts birk. Også Jungshoved len blev efter statens over
tagelse udlagt til ryttergods.
Man havde først tænkt på at bevare bygningerne. Men ved kgl.
resolution blev det 1717 befalet, at hele ladegården skulle rives ned
og så meget som muligt af dens tømmer og sten bruges til de barak
ker og stalde, man byggede i Vordingborg. Jungshoved ladegårds
marker blev udlagt til høslet og græskobler for rytterhestene.
I årene fra 1714 til 1761 var Jungshoved gods nu indlemmet i
Vordingborg rytterdistrikt, og bønderne havde samme byrder og
goder som deres fæller andetsteds i landet, indtil afhændelsen af de
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store statsgodser for alvor blev realiseret i 1760’erne. 1761 fik Hen
rik Adam Brockenhuus skøde på Jungshoved gods, 85 tdr. htk. fri
hovedgårdstakst og godt 614 tdr. htk. bøndergods. Den ny ejer hørte
til Frederik V’s fortroligste omgang og steg efterhånden til de højeste
æresposter og stillinger, efter hvad samtiden hævdede næppe på grund
af sine dyder. Tværtimod, man vidste ikke det onde, man ikke ville
sige om ham, og navnlig Charlotte Dorothea Biehl giver en uhyggelig
karakteristik af denne Frederik V’s forfører, »denne nedrige og i
de groveste Laster indhyllede Sjæl«, som Moltke forgæves søgte at
fordrive fra hoffet. Man får jo ikke helt den samme opfattelse af
manden, hvis man nøjes med indskrifterne, hans titler, på den pragt
fulde sarkofag i Jungshoved kirke, hvor han ligger begravet med
sin ægtefælle.
I Brockenhuus’ tid var Jungshoved hovmarker lejet ud til bøn
derne. 1785 gav de 1000 rdl. i årlig forpagtningsafgift, men samme
år blev godset solgt til etatsråd Niels Lunde Reiersen, nu navnlig
kendt som legatstifter, »Det Reiersenske Fond«. En gennem sit liv
meget virksom mand, både privat og i statens tjeneste. Han var til
synshavende for statens fabrikvæsen og selv fabrikant, der dog især
tjente sin formue ved handelsvirksomhed i kompagni med Frederik
de Coninck. Sammen med Jungshoved havde han også købt Nysø,
og efter hans død 1795 blev begge godser på auktion købt af
justitsråd Peter Thestrup, Jungshoved for en købesum på 82.100
rdl. Bønderne havde stadig ladegårdsmarkerne i forpagtning, fra
1786 til 1798 for en afgift af 1600 rdl., og sidstnævnte år var hoveriet
blevet så godt som afløst. Men allerede 1801 solgte Thestrup både
Jungshoved og Ny sø til Holger Stampe, og nu kom størstedelen af
ladegårdsmarken atter under hovedgårds drift. Det gamle trevangs
skifte var allerede i 1786 afløst af en inddeling i 7 marker, og før
1806 indførtes det moderne holstenske kobbel brug med 11 marker.
Og nu blev der atter bygget på Jungshoved. Blot ikke på slots
banken, heller ikke hvor den gamle ladegård havde stået, derimod
nord for stedet, længere inde i landet lod Holger Stampe opbygge
en ny, smuk ladegård, siger Repholz. Det var dog i al beskedenhed
et almindeligt firfløjet anlæg, bindingsværk med stråtag på en solid
kampestensgrund. Mod vest lå stuehuset, samt en længe med bryggers
22 DSH 5
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og bagers, mod nord kostalden, mod øst laden og mod syd heste
stalden. Det genopstandne Jungshoved var således kun en andenrangs
herregård, et appendix til det mere fornemme herresæde Nysø, som
fra 1812 blev centrum i Baroniet Stampenborg.
Under Stampenborg baroni lå Jungshoved derefter lenstiden til
ende, mens baron fulgte efter baron på Nysø. Holger Stampe døde
1827 og fulgtes af sin søn Henrik Stampe, efter hvis død 1876 hans
søn af samme navn, Henrik Stampe besad baroniet til sin død 1892.
Ham efterfulgte hans broder Holger Christian Frederik Stampe, der
i 1895 ved tiltrædelsen af det for stamhuset Constantinsborg substi
tuerede fideikommis fik tilladelse til at føre navnet Stampe-Charisius.
Han var som broderen barnløs, og efter hans død 1904 gik baroniet
over til en sidelinje, nemlig til en tredie, Henrik Stampe, sønnesøns
sønnesøn af erektor Henrik Stampes broder. I hans tid fandt lensaf
løsningen sted. Fra 1933 ejer Birgitte Caroline Marouche Stampe
(senere gift Holst) Jungshovedgaard. Da baroniet i henhold til lens
loven i 1924 overgik til fri ejendom, blev der fra Jungshovedgaard til
staten afgivet 105 tdr. Id., som siden udstykkedes til husmandsbrug.
Fæstegodset var i hovedsagen bortsolgt fra baroniet inden 1914. Går
dens areal er nu 298 tdr. Id. Stuehuset er grundmuret og avlsbygnin
gerne opført efter en brand 1909.
MOGENS LEBECH
EJERE

BYGNINGER

1231 Kronen

Middelalderlig borg
1601 Bindingsværksbygninger
1628 Tre forfaldne huse og ét under
opførelse, alt af bindingsværk
1646 Istandsat og monteret
1660 Lagt i ruiner
1665 Istandsat

1665 Ch. Parsberg
1671 Prins Jørgen
1714
1761
1785
1795
1801

Kronen
H. A. Brockenhuus
N. L. Reiersen
P. Thestrup
H. Stampe

1701 Slot og ladegård istandsat
1714-17 Slot og ladegård nedbrudt

ca. 1810 Avlsgård opført
1909 Genopført efter brand

Oremandsgaard set fra nord, fra parken (fot. Th. Andresen).

Oremandsgaard
Allerslev sogn, Bårse herred, Præstø amt

Oremandsgaard omtales i historien første gang i et brev af år 1356,
der siden er gået tabt, men om hvis indhold det i en arkivfortegnelse
hedder, at Pæther Bekære oplader og skøder Kong Woldemar til Kon
gedømmet til evindelig Eje ... alt det Gods som han havde i Ormæhowet og Ormæhowedhs Fang som er i Gedhærudh og Pykby og to
Møllesteder i samme Sted .. .
Ormehoved hovedgård er Gammel Oremandsgaard ved stranden,
medens Gedhærudh er en landsby Gederød, der ligger 2 km øst for
Ny Oremandsgaard, eller som den nu kaldes Oremandsgaard. Begge
gårde var avlsgårde og udgjorde i forbindelse med skove, bøndergods
og kirke ét gods og har i lange tider haft fælles ejer.
På hver side af Stavreby Vig, nær Stavreby kirke, skal efter sagnene
de to gårde Joenshoved og Ormshoved have ligget, forbundet med en
bro. Joenshoved — nuværende Jungshoved — blev ødelagt i svenske22*
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krigen 1658 - 60. Det berettes, at svenskerne også har af brændt Ore
mandsgaard, på hvis marker, på en bakke ca. 400 m sydøst for den
nuværende avlsgård, der i sin tid blev fundet murbrokker, våben og
kanonkugler.
Anna Oremands frue var efter overleveringen en sørøverfrue, der
boede på Oremandsgaard; hun var på hele sin egn meget ilde anset
formedelst sit hårde sind og strenge optræden over for sine undergivne,
som hun hyppigt kastede i fængsel. Men omsider fik hun, efter hvad
sagnet fortæller, sin fortjente straf. Hun nedsank i dybeste armod, gik
hvileløs omkring, sloges med hundene og ejede efterhånden intet, und
tagen en lerkrukke, en tøffel og en gammel træsko. Ingen kom hende
til hjælp, og da hun sindssyg døde ved et gærde på Jungshoved hov
mark, fandtes hun halvt fortæret af utøj.
Medens Oremandsgaards historie, som omtalt, i middelalderen så
godt som ligger hen i mørke, oplyser en ligsten i Allerslev kirke, at
Jacob Petersen Holstin og hustru Margaretha Lauritzdatter Gas døde
på Oremandsgaard — han 1698, hun 1699.
Frederik IV udlagde Oremandsgaards gods til rytterdistrikt. 5. maj
1761 afstod Christian V allernådigst Oremandsgaard med dertil hø
rende ager og eng til sin ungdomsven, kammerherre Henrik Adam
Brockenhuus. Imod amtmandens indstilling blev gården fritaget for
at svare rytterhest og deslige ydelser.
Kammerherre Brockenhuus ejede foruden Oremandsgaard såvel
Nysø, som han købte kort efter, som Jungshoved. Han var født 30.
maj 1720 og blev 1767 amtmand over Vordingborg og Tryggevælde
amter; senere blev han gehejmeråd og 1776 stiftamtmand over Sjæl
lands stift. Foruden sine egne godser administrerede han som kurator
Vemmetofte. Han døde 1803 som gehejmekonferensråd og elefantrid
der og ligger begravet i Stavreby kirke. Han var gift med Johan Lud
vig Holsteins datter Elisabeth.
I 1785 købtes Oremandsgaard og de øvrige af Henrik Brockenhuus’
godser af etatsråd Niels Lude Reiersen, en af datidens meget kendte
handelsmænd. Han var født 1742 og startede 1775 sammen med Fre
derik de Coninck et selskab, der sendte skibe til Ostindien og Guineakysten og gjorde glimrende forretninger. Reiersen blev en meget vel
havende mand, der anbragte sin formue i landejendomme. Han døde
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Oremandsgaard set fra
syd, fra
indkørslen
ad lindealleen
(fot. Th.
Andresen).

som ugift 1795 og havde da stiftet »Det Reiersenske Fond«. Godserne
blev solgt, Oremandsgaard for 50.400 rdl. til Hans Petersen. Hans
Petersen var en husmandssøn fra Smidstrup, der senere tjente mange
penge og ejede Engelholm, da han i 1796 købte Oremandsgaard, men
havde i øvrigt et meget dårligt omdømme. Efter hans død 1803 gik
såvel Oremandsgaard som Engelholm for 200.000 rdl. over til sønnen
kancellisekretær Peter Benedict Petersen, der en tid også ejede Bække
skov, men endte med at miste hele sin formue. Året efter hans død
1824 solgtes Oremandsgaard, 230 tdr. htk., af arvingerne til Peter
Nicolai Arboe til Lundbygaard. Købesummen var 60.000 rdl. Den nye
ejer var norskfødt og trælasthandler i København. Efter hans død 3 år
senere overtog enken Anna Catrine, født Collet, begge gårde. Efter
hendes død i 1846 gik Oremandsgaard i arv til broderen, daværende
sekretær i udenrigsdepartementet i Stockholm Peter Collet for 134.000
rdl. rede sølv. Collet gjorde en del for sin gård, således byggede han
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Oremandsgaards forrige hovedbygning, opført 1869, brændt 1933 (fot. Torben Hage).

en lade i 1849. Han døde som svensk-norsk minister i Konstantino
pel 1860.
I 1861 blev Oremandsgaard købt ved auktion af konsul Peter Anton
Alfred Hage, i hvis slægt den siden har været. Alfred Hage var ud
dannet ved handelen i faderens firma, det kendte handelshus i Stege.
Oremandsgaards gods var af samlet hartkorn 289 tdr. 3 skpr. 2 fdk.
1% alb. og af skovskyld 3 tdr. htk. 0 skp. 2 fdk.
alb. Det bestod af
Ny og Gammel Oremandsgaard, skove, Allerslev kirke og bøndergods
(139 gårde og husmandssteder). Få år efter lagdes de 2 »Laugaarde«
— ved landevejen — ind under Oremandsgaards jorder, og selve går
dene, der var meget forfaldne, blev nedrevet.
Alfred Hage byggede 1869 - 70 Oremandsgaard, hvor den nu ligger.
Hovedbygningen blev opført i 2 stokværk med tårn og spir af arkitekt
Johan Schrøder.
Alfred Hage og hustru Vilhelmine, født Faber, var meget afholdt
på egnen, for hvis befolkning de også gjorde overordentlig meget. De
skænkede således et orgel, en marmoraltertavle, udført af Vilhelm
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Bissen, og lod desuden opføre et våbenhus og et kapel til kirken i Allerslev. 30. april 1872 overtog sønnen, senere kammerherre, hofjæger
mester Alfred Hage godset. Alfred Hage var født i København 30.
maj 1843 og havde taget statsvidenskabelig eksamen. Han påbegyndte
efter overtagelsen at frasælge en del af fæstegodset. Avlsgården udvi
dedes både i 70’erne og 80’erne med flere moderne længer, markerne
drænedes og en smuk park anlagdes i engelsk stil. Hovedbygningen
udvidedes 1892 med små tårne, karnapper i mærkelige former, spir og
kviste (en efterligning af franske og belgiske slotte). — I dansk politik
har kammerherre Alfred Hage gjort en betydelig indsats. Han var en
altid forhandlingsvenlig højremand og var fra 1897 - 1900 landbrugs
minister i ministeriet Hørring og senere en af højres førstemænd i tin
get. Han var gift med generalkonsul Ferdinand Schack-Brockdorffs
datter Emily.
I 1918 overtog kammerherre Alfred Hages søn, kammerjunker, se
nere hofjægermester Christoffer Friedenreich Hage godset og foretog
afløsningen af fæstegodset i h.t. loven af 1919. Efter kammerherrens
død i 1922 — 50 års dagen for hans overtagelse — blev hans enke
boende på gården til 1927.
Ch. F. Hage var født på Oremandsgaard 16. marts 1877 og gift med
Thyra Konow, datter af viceadmiral Henry Konow. Hofjægermester
Hage lod flere forbedringer på godset udføre; således blev der gen
nemført store dræningsarbejder, bygget moderne hejselader i 1928,
ligesom godsets funktionær-, arbejder- og husmandsboliger er forbed
ret og moderniseret. Hofjægermesteren drev selv gården. I januar 1933
brændte hovedbygningen, og ved arkitekt Mogens Clemmensen opfør
tes en ny i 2 etager med 2 små sidefløje. Avlsbygningerne er alle
grundmurede, og tagene er mest af tegl og pandeplader. Efter C. F.
Hages død i 1947 har hans søn Daniel Friedenreich Hage i 1963 over
taget godset fra dødsboet.
Oremandsgaards tilliggende er nu på 698 tdr. Id., fordelt på de to
avlsgårde ; hertil kommer 630 tdr. Id. skov og 15 tdr. bøndergods.
Til Oremandsgaard og dens skove knytter sig en stor del af Carit
Etlars roman om Gøngehøvdingen »Svend Povelsen Gønge«. Over
mange sagn og fortællinger om denne åbenbart store partisanfører
»af Guds Naade« og over de breve og rapporter, der findes af og om
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ham i rigsarkivet, har Carit Etlar bygget sin roman. Medens selve
Svend Gønge er historisk, foreligger der intet sådant om personer
som Kulsoen og Ib m. fl.; de er fri fantasi, selv om man peger på et
sted, hvor Kulsoens hytte lå (tæt ved Høvdingsgaard). Historisk er det
derimod, at Svend Gønge hvervede en del af sine folk der på egnen
og med dem foretog sine kup, hvor han »gjorde Fjenden kaput«. En
del processer mod ham findes i Bårse herreds tingbøger; i disse be
skyldes han af forskellige beboere for overgreb, men alle har han stolt
afvist og fået medhold ved retten. Om hans død og om, hvor han er
begravet, vides intet.
Kammerherre Alfred Hage oprettede legater for godsets syge, fat
tige og børn og grundlagde et folkebibliotek. Oremandsgaard har et
godsarkiv, der går tilbage til 1760; en del af de ældste arkivalier er
dog afleveret til opbevaring i Landsarkivet for Sjælland.
AXEL PONTOPPIDAN
EJERE
1356
1761
1785
1795
1825
1846
1861

Peder Bekere
Kronen
H. A. Brockenhuus
N. L. Reiersen
Hans Petersen
P. N. Arboe
Peter Collet
P. A. A. Hage

BYGNINGER
Borg kaldt Ormehoved

1869-70 Hovedbygning opført ved
Johan Schrøder
1892 Udvidelse af hovedbygningen
1933 Hovedbygningen nedbrændt og
genopbygget ved Mogens
Clemmensen

Luftfotografi af Lekkende (fot. Sylvest Jensen).

Lekkende
Øster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt
Næst kongen var Roskildebispen middelalderens største godsejer i
Danmark. I 1300-tallets anden halvdel var bispen ejer af 2600 bønder
gårde, eller en sjettedel af Sjællands jord. Jordegodset lå spredt over
hele stiftet, men var administrativt samlet omkring et antal ladegårde,
som hver for sig styredes af en foged eller forvalter og med forbillede
i kronens besiddelser ofte benævnedes kirkens »len«. I Sydsjælland var
bispestolens gods i Bårse og Hammer herreder henlagt under hoved
gården Lekkende i Øster Egesborg sogn. Foruden hovedgårdens 2 bols
jord omfattede tilliggendet ca. 1370 henved 240 fæstegårde, omtrent
ligeligt fordelt mellem de to herreder. Bispens lensmænd eller fogeder
udgik normalt af rigets adel. Blandt de få, som kendes af navn, er
væbneren Henrik Mejnstrup, senere rigsråd og landsdommer i Sjæl
land, som 1451 skriver sig til Lekkende. 1480 nævnes Villum Sort af
slægten Baden, 1493 -94 væbneren Jacob Bjørnsen (Bjørn) og i 1507
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Lekkende set fra vest (fot. Niels Elswing).

et medlem af Grubbeslægten, Laurids Nielsen til Alslevgaard, senere
kronens lensmand på Tryggevælde.
Om det middelalderlige Lekkendes udseende har vi så godt som
ingen viden. Blot formodes det at have ligget umiddelbart nord for
landsbyen af samme navn, hvor to svage højninger i terrænet tidligere
var at se, og hvor der, efter hvad der fortælles, er fundet rester af
stenbro og flisegulv.
Reformationen betød, at Lekkende som alt andet bispegods inddro
ges under kronen, og efter at den tidligere lensmand på Vordingborg,
Hans Urne, i et par år havde siddet inde med lenet, blev det i 1539
overdraget til kongens kansler Johan Friis som et frit len. Johan Friis,
der gennem en menneskealder var Danmarks mest fremtrædende stats
mand og i realiteten landets styrer, var hovedmanden bag Christian
Ill’s store lensreform, som medførte en begrænsning af lensmændenes
rettigheder, og i modsætning til flertallet blandt hans standsfæller viste
han ingen større interesse for selv at komme i besiddelse af kronens
len. Til gengæld kunne hans private ejendomme, deriblandt Hesselager,
Borreby og Hagested, tælles blandt landets største, og husholderisk til
det yderste arbejdede han bestandig på deres forøgelse. Selv ungkarl
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oprettede han i 1548 efter sydeuropæisk forbillede af Hesselager Dan
marks første stamhus, som udelt skulle gå i arv til den ældste arving
på mandssiden.
Under Den nordiske Syvårskrig forstrakte Johan Friis i 1565 kronen
med et lån på 4000 daler mod pant i Lekkende len. Pantet forhøjedes
i 1568 med yderligere 2500 daler, og til gengæld fik Johan Friis i 1570
livsbrev på Lekkendegaard med alt tilliggende gods. Men blot tre uger
senere døde kansleren, hvad Frederik II straks benyttede sig af til at
omstøde hans stamhus. Lekkende overdroges nu til rigshofmesteren
Peder Oxe, som i forvejen sad inde med Vordingborg Slot, hvortil
kort efter lagdes Jungshoved, alt afgiftsfrit, og fra 1574 tilmed på livs
tid. Efter Peder Oxes død 1575 forblev både Lekkende og Jungshoved
under Vordingborg, som tilfaldt rigets kansler, Ejler Grubbe til Ly
strup, som i 1580 til eget bedste fik overladt avlen til Lekkendegaard
mod at svare sædvanlig landgilde deraf. Efter Frederik Il’s død 1588
blev Lekkende alene af regeringsrådet overladt til kansleren Niels
Kaas, der satte sig et smukt minde i Øster Egesborg kirke, som han i
1594 berigede med en ny prædikestol. Da Niels Kaas i 1594 døde, hen
lagdes Lekkende på ny under Vordingborg, som frem til 1612 styredes
af rigsråd Henrik Lykke til Overgaard, dog med en kortere afbrydelse
1596 - 97, da rigens kansler, historieskriveren Arild Huitfeld, sad inde
med lenet.
Frederik II, hvis personlige interesse for det sydsjællandske kron
gods nok for en del beroede på vildtbanen, havde i 1585 ladet Ejler
Grubbe iværksætte et byggeforetagende på Lekkende samtidig med,
at der fandt en forbedring af avlen sted, formodentlig på bekostning
af nogle bøndergårde og næppe uden forbindelse med, at kansleren
havde fået avlen overdraget til eget brug. I Christian IV’s tid benyt
tedes gården bl. a. til hesteopdræt, og der foretoges jævnlig byggearbej
der på staldene, således fik lensmanden Joachim Bülow 1615 besked
på at nedbryde den gamle stald og opføre en ny. Derimod tænkes der
uden tvivl på en ny hovedbygning, når Palle Rosenkrantz i 1621 må
sende et skib til Gotland efter tømmer til et nyt »hus«, som kongen
ønsker opført, mens lensmanden et halvt års tid senere får befaling til
at istandsætte »det gamle stenhus« med nye skillerum efter en af kon
gen tilsendt tegning.
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Da lensvæsenet i dets gamle form afskaffedes ved statsomvæltningen
i 1660, blev den unge Ulrik Frederik Gyldenløve udnævnt til amtmand
over Vordingborg amt. På grund af de udenlandsrejser, som hans ud
dannelse krævede, kunne Gyldenløve ikke personligt varetage admini
strationen, hvorfor såvel Vordingborg Slots ladegård som Lekkende
og Beidringe godser bortforpagtedes — fra 1662 til den driftige Præstø
borger Jens Lauridsen, som mod en årlig afgift på 5250 rdl. fik ret til
at oppebære amtets landgilde og øvrige visse og uvisse indtægter samt
have bolig på Vordingborg Slot. Jens Lauridsen fik samme år kgl.
bestalling som »pensionarius« over Vordingborg amt med amtmands
myndighed. Forpagtningen, der skulle løbe til 1668, forlængedes siden
til 1670, da Vordingborg amt ifølge Frederik Ill’s testamente tilfaldt
prins Jørgen som en del af hans livgeding. Dog kunne Jens Lauridsen
bevise et så betydeligt tilgodehavende, at man endnu i 5 år måtte lade
ham beholde Lekkende og Beidringe. Men derefter var han også i
stand til at sætte foden under eget bord, thi på det private gods, han
uden smålige hensyn til midlerne havde samlet sig, lod han i årene
1671 - 73 Nysø Slot opføre.
Prins Jørgens død i 1708 medførte, at Vordingborg amt på ny hjem
faldt til kronen, og da Frederik IV i årene 1716-18 reorganiserede
rytteriet ved oprettelsen af 12 nye rytterdistrikter, hvoraf ét udgjordes
af Vordingborg amt, blev en del af hovedgårdene udlagt til rytter
kobler. Dette var således tilfældet for Lekkendes vedkommende. Ho
vedgården, der var takseret til godt 44 tdr. htk., nedlagdes som avls
gård, og bygningerne synes i det væsentlige at være nedbrudt.
Mens største parten af kronens gods bortsolgtes til private i årene
nærmest efter 1764, besluttedes det 1768 at overdrage det vordingborgske rytterdistrikt til overskattedirektionen med henblik på forsøg
med landbrugsreformer. Der opførtes to store bygninger på Lek
kende, hvis jord blev udlagt til kornavl, ligesom man — uden større
held — forsøgte sig med et schäferi. 1771 blev den ene af de nyop
førte bygninger nedbrudt og jorden bortforpagte! til kronens fæste
bønder i omegnen. Denne tilstand blev dog kun af kort varighed ;
som det sidste af Frederik IV’s ryttergodser blev det bortauktioneret i
1774. Lekkende omfattede ialt ca. 415 tdr. htk., herunder ca. 339 tdr.
htk. bøndergods samt Udby sogns kirketiende, der matrikuleredes
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Lekkende set fra syd (fot. Niels Elswing).

for 25 tdr. htk. og solgtes for ialt 40.520 rdl. til ceremonimester og
kammerherre, senere gehejmeråd og hvid ridder Frederik Raben,
som tillige, for 48.000 rdl., erhvervede Beidringe hovedgård og gods.
Mens Fr. Raben, der ved sin ældre broders død 1819 tiltrådte fideicommisset Levetzau, havde sæde på Beidringe, blev Lekkende drevet
som forpagtergård, indtil der efter hans død i 1820 foretoges en
deling af godserne, hvorved Lekkende tilfaldt den yngste søn kam
merjunker Josias Raben-Levetzau, som overtog godset 1828.
I forbindelse med avlsgården var der blevet opført en bindings
værks hovedbygning, men i 1838 lod Josias Raben-Levetzau en mere
herskabelig hovedbygning rejse lidt fra avlsgården, hvorved der op
nåedes en meget smuk beliggenhed på et bakkehæld i udkanten af
skoven. Bygningen, hvortil anvendtes mursten fra et på godset opret
tet teglværk, skal til forbillede have et slot i Ungarn, som bygherren
havde besøgt under en rejse. Den består af to i en ret vinkel sam
menbyggede fløje, som mod havesiden mødes i en tre etager høj,
tåmlignende bygning, overdækket med en kuppel, og hvortil en stor
veranda slutter sig. Sidefløjene bestod oprindelig af een etage over en
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høj kælder, idet dog det lidt fremspringende fag nærmest hjørnetårnet
var en etage højere. Ved en senere ombygning er denne højde gen
nemført over det hele i begge de samtidig en del forlængede sidefløje.
I det ydre står bygningen gulkalket med hvide gesimser. I det skråt
afskårne hjørne mod gården fører hovedindgangen ind til en otte
kantet hall, der med sine empireprægede loftsdekorationer er husets
mest karakterfulde og bedst bevarede interiør. I parken er af godsets
beboere rejst et mindesmærke for Josias Raben-Levetzau, som 1881
overtog grevskabet Christiansholm, samt hans hustru Siegfriede, f. v.
Krogh, datter af sejrherren fra Isted, general Christopher v. Krogh.
Efter Josias Raben-Levetzaus død 1889 oveddrog hans enke gården
til sønnen, den senere udenrigsminister i ministeriet I. C. Christensen,
grev Frederik Raben-Levetzau (1850 - 1933).
Sammen med Aalholm, Bremersvold og Beidringe ejes Lekkende
nu af udenrigsministerens søn, baron Johan Otto Valdemar RabenLevetzau. Arealet udgør nu 535 tdr. Id. ager og eng. Mens landbruget
drives ved en bestyrer, er hovedbygningen, som siden lensgrevinde
Lilli Suzanne Raben-Levetzau f. Moultons død 1946 ikke har været
benyttet som herskabsbolig, fra 1954 udlejet til en privat ungdomsskole for piger.
ERIK SKOV
EJERE
Roskilde bispestol
1536 Kronen

BYGNINGER

Stort stenhus
1621 Ombygning

1670 Prins Jørgen
1708 Kronen
1768 To bygninger, hvoraf den ene
1771 blev nedrevet
Hovedbygning af bindingsværk
1774 Fr. Raben
1828 J. Raben-Levetzau
1838 Hovedbygning fornyet

Høvdingsgaard set fra sydøst (fot. Niels Elswing).

Høvdingsgaard
Mern sogn, Bårse herred, Præstø amt

Høvdingsgaard har sit navn efter den ældre gård Høvdingshus, der
skal have ligget lidt sydøst for Høvdingsgaard på en langstrakt banke,
der mod nord går i eet med de tilgrænsende marker, mens den til de
andre sider hæver sig ret stejlt over et par små åløb. Gårdens alder
og ældre historie er ukendt, første gang navnet forekommer er i be
gyndelsen af 1600-årene. I matriklen 1688 ansættes Høvdingshus til
8 tdr. htk., og i tiden derefter omtales den som en almindelig fæste
gård under kronen. I forbindelse med oprettelsen af Vordingborg
rytterdistrikt afholdtes 1719 en synsforretning eller »landbrugstælling«
omfattende samtlige distriktets ryttergårde. Af dette materiale frem
går, at Høvdingshus da var den største af Mern sogns 77 ryttergårde.
Mens gårdens jordtilliggende ikke direkte opgives, androg den årlige
udsæd af rug, byg og havre samt ærter ialt 16,3 tdr. mod gennem
snittets 10,6 tdr.; besætningen omfattede 8 heste, 6 køer, 2 ungnød,
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10 får og 16 stk. græsningshøveder eller noget over middeltallet for
sognets gårde. Bygningerne sammentaltes til 50 fag mod et gennem
snit på knap 30. En synsforretning fra 1739 indeholder ingen væsent
lige forandringer, bortset fra, at der kan konstateres en almindelig
forringelse af gårdens tilstand, bl. a. som følge af de i denne tid
grasserende kvægsygdomme. I 1743 omtales fæstebonden i Høvdings
hus som skovfoged, mens gården mod slutningen af ryttergodstiden
var bolig for en af amtets tre skovridere, og i overensstemmelse her
med er den på Videnskabernes Selskabs kort fra 1770 afsat med be
nævnelsen skovridergård.
Blandt de 12 hovedgårdsparter, som udbødes på auktionen over det
vordingborgske ryttergods i 1774, lagde Høvdingshus navn til den ene,
hvis godt og vel 53 tdr. htk. fri hovedgårdstakst tilvejebragtes ved
nedlæggelse af Høvdingshus og 5 andre fæstegårde i Mern. Til hoved
gården blev henlagt ialt 246 tdr. htk. bøndergods samt Mern sogns
kirketiende. Godset, der endnu i begyndelsen af 1800-årene findes
benævnt Høvdingshus, senere kun Høvdingsgaard, købtes for 36.600
rdl. af kammerjunker og kaptajn i søetaten Hans Gustav Lillienskiold
på Skuderupgaard, som tillige erhvervede en hovedgårdspart, der
grænsede op til Skuderupgaard eller, som den herefter kom til at
hedde, Lilliendal.
I 1785 solgte Lillienskiold begge godser til etatsråd Niels Lunde
Reiersen for 150.000 rdl. Reiersen, som desuden erhvervede sig Nysø,
Jungshoved og Oremandsgaard og således blev en af Sydsjællands
største jorddrotter, var søn af en københavnsk bogholder. Som dreng
gik han til søs, men gjorde senere en glimrende karriere, dels som
embedsmand i fabrikdirektionen, dels som fabrikant og købmand ;
navnlig blev det af Reiersen sammen med Fr. de Coninck stiftede
handelsselskab et meget indbringende foretagende, og sin formue
på ca. % million rdl. testamenterede N. L. Reiersen til et fond til
»Manufakturvæsenets og Industriens Udvidelse og Forøgelse«.
Efter etatsråd Reiersens død 1795 købtes Lilliendal og Høvdings
gaard af generalfiskal, justitsråd Peter Uldall (1743 - 98), en af tidens
mest fremtrædende advokater, som foruden sit forsvar for dronning
Caroline Mathilde og Struensee er kendt for sin værdifulde bog- og
håndskriftsamling. Det var Uldalls hensigt at søge oprettet et baroni
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Havestue (fot. Niels Elswing).

af godserne, men hans tidlige død forhindrede planens gennemførelse.
Nu ophørte foreningen af Høvdingsgaard og Lilliendal, idet Uldalls
enke, Anthonette, f. Hansen, solgte dem hver for sig. Mens den sidst
nævnte kort efter kom i slægten Knuths eje, hvad den siden har været,
købtes Høvdingsgaard 1799 af Lars Terpager Hagen, som gennem
sin første hustru var svigersøn af skibsreder Peter Johansen på Petersgaard. Efter Lars Terpager Hagens død i 1833 overgik gården
først til sønnen Peter Hagen og dernæst, i 1848, til svigersønnen, hof
jægermester, cand. jur. Ernst Fr. A. Bilsted.
Hofjægermester Bilsted lod i 1852 opføre en ny hovedbygning i sen
klassicistisk stil efter tegning af arkitekt, senere kgl. bygningsinspektør
i Jylland V. Th. Walther, som ved samme tid byggede Marienborg
på Møn for hofjægermester P. A. Tutein. Høvdingsgaard, der i sine
grundtræk minder en del om ældre landsteder som Hellerupgaard og
Øregaard, bestod i sin oprindelige skikkelse af en kort hovedfløj i to
etager over en høj kælder samt en noget højere og ganske kort tvær
fløj, om hvis længdeakse hele bygningen var symmetrisk. Mens ho
vedfløjen havde fladt tag og omløbende, stærkt udkraget gesims,
23 DSH 5
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havde tværfløjen lave trekantfrontoner til begge sider samt mod ha
ven en stor glasveranda og mod gården et indgangsparti af tilsva
rende dimensioner, således at der også herskede symmetri om hoved
fløjens længdeakse. Den meget tætte og ranke bygning mistede en del
af sin karakter under en større ombygning i 1901, hvorved den for
længedes til begge sider og forsynedes med en udnyttet tagetage samt
en lille spirdækket tagrytter. I det ydre står bygningen nu glatpudset
og hvidkalket, og på taget ligger sorte, glaserede tegl. Samtidig med
hovedbygningens opførelse anlagdes den store have, som går i eet
med en smuk park. Ved den brede indkørsel til gården er i ny tid
opstillet to vildtbanepæle af granit med Frederik V’s navnetræk og
bogstaverne VDBAWB (d. v. s. Vordingborg amts vildtbane) samt
årstallet 1762 og numrene 15 og 16. Den ene af pælene — nr. 15 —
stod tidligere ved den nordre indkørsel til Mern hestehave.
Efter Bilsteds død i 1871 sad hans enke, Regine, f. Hagen, inde
med gården, som siden overgik til svigersønnerne viceadmiral F. P. A.
Uldall og kriminalretsassessor Bredo O. E. Obelitz. 1901 solgtes går
den for 1 million kroner til plantageejer A. F. J. C. Lassen, efter
hvem den 1917 overtoges af sønnen, løjtnant Emil Lassen, som 1929
solgte den til dansk-amerikaneren E. A. Hagstrøm for
million
kroner. 1938 købtes godset af grosserer Hans Lystrup, efter hvis død
det 1963 er overgået til datteren Karen-Marie, gift med godsejer An
ders Dinesen, Skørringe.
Under Høvdingsgaard hører avlsgårdene Staalvængegaard og Teglgaard, ialt 124,4 tdr. htk. Arealet udgør 1.325 tdr. Id., heraf 425 tdr.
skov; til hovedgården alene ligger 695 tdr. Id. (85,7 tdr. htk.).
ERIK SKOV

EJERE
1688
1774
1785
1795
1799
1848

Kronen
H. G. Lillienskiold
N. L. Reiersen
P. Uldall
L. T. Hagen
E.Fr. A. Bilsted

1871 - 1938 Forskellige ejere

1938 H. Lystrup
1963 Karen-Marie Dinesen

BYGNINGER
Kaldt Høvdingshus
Nu kaldt Høvdingsgaard

1852 Hovedbygning opført ved
V. Th. Walther
1901 Ombygget

Lilliendal set fra nord (fot. Niels Elswing).

Lilliendal
(Dster Egesborg sogn, Bårse herred, Præstø amt

I den østlige udkant af Øster Egesborg sogn lå der i gamle dage en af
10 gårde og 4 huse bestående landsby, Skuderup, hvis beboere i 1664
var »Kongelig Majestæts Tjenere til Vordingborg Slot«. De 9 af
gårdene havde kronen erhvervet ved mageskifter i tiden fra 1579 til
1624, sidstnævnte år var det kapitlet i Roskilde domkirke, der afstod
4 gårde og en øde gårds jord. I 1719 hedder det, at byens lejlighed
er god, den har sine 3 marker og græsning af Stensved overdrev,
desuden et græsvænge. Den har humlekuler, frugthaver og fornøden
underskov.
Sammesteds lå imidlertid også en ufri selvejergård, Skuderupgaard,
på godt 10^ tdr. htk., hvis bygninger, der var på 71 fag, var betyde
ligt større end naboernes. Denne gård må siges at være den første
oprindelse til det nuværende Lilliendal.
23*
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Skuderupgaard ejedes 1664 af Anne Gjordes i Stege og beboedes
af kornet Hans Lehnert. 1688 hed ejeren Hendrich Heins, der omtales
som residerende på Skuderupgaard, da Maurits Mandix den 6. marts
1694 tilskødede ham gods i Frølund i Tårnborg sogn: I 1717 hed
ejeren Christen Frantzen Toxsværd, der i 1726 skødede ejendommen
til Ritmester v. Segebaden, der 1730 solgte den til Jørgen Wetman,
hvis enke 1741 solgte den til rådmand i København Johan Jacob
Hæseker, der 4 år senere erhvervede kronens forbeholdte herlighed
til gården. Han solgte den 1753 til oberst Enselins enke, der 1757
overdrog den til Peder Quistgaard, fra hvem den året efter kom til
den københavnske rådmand Ziemers enke, der endelig i 1760 ved
auktion solgte den til kammerjunker og kaptajn i søetaten Hans
Gustav Lillienskiold.
Det fremgår tydeligt af ejernes navne og stillinger, at gården har
indtaget en særstilling på egnen, og den må vel nærmest sidestilles
med vore dages proprietærgårde. Den må have haft en ret rummelig
beboelse, da i enkelte tilfælde såvel køber som sælger samtidig har
haft bolig på gården.
Under Frederik V ophævedes ryttergodsinstitutionen, og det meste
af dets tilliggender solgtes i begyndelsen af Christian VII’s regering.
Dette medførte for Vordingborg ryttergods’ vedkommende, at der
oprettedes 12 hovedgårde, der solgtes ved auktion, og en af dem var
Skuderup.

Skuderup indrettedes af Skuderups bys hartkorn 50 tdr. 1 alb.,
og dertil hørte Øster Egesborg kirke med tilhørende gods og 292
tdr. htk. bøndergods i Øster Egesborg, Skovhuse, Tolstrup, Stårby,
Rødstofte, Nørre Mern o. s. v. Denne ejendom opråbtes for 34.000
rdl., men der »blev ej af de i Mængde tilstedeværende Liebhavere
gjort mindste Bud«. Dog lykkedes det tilsidst at få Lillienskiold til
at købe den for vurderingssummen, da den lå belejligt »ved hans i
Skuderup By beliggende Lystgaard«. Han købte også den 2 km
østligere liggende Høvdingsgaard, der var oprettet af Høvdingshus —
knap 9 tdr. htk. —, 2 gårde i Nørre Mern og 5 i Sønder Mern, med
tilliggende gods, foruden noget mere bøndergods, så han ialt erhver
vede et samlet godskompleks på omkring 750 tdr. htk. På den nye
hovedgård Skuderup har han sandsynligvis snart efter opført en
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Lilliendal set fra haven (fot. Niels Elswing).

hovedbygning, og han gav da denne og hele gården navnet Lilliendal.
Det var dog ikke hans hensigt at være landbruger i stor stil, tvært
imod har han foretrukket at fortsætte med den lille bedrift på den
gård, som han allerede havde ejet i 14 år. Han havde nemlig ved
hovedgårdens indrettelse og ved udskiftningen fået det ordnet således,
at al hans gamle gårds tilliggende kom til at ligge nærmest ved og
næsten rundt omkring Lilliendals hovedbygning. Han indhegnede jor
derne særskilt og indrettede huse på Lilliendal til avlingens særskilte
behandling, medens han bortforpagtede hovedgården. Denne besyn
derlige foranstaltning var selvfølgelig til meget besvær, og den føl
gende ejer fik da også med hovbøndernes billigelse et mageskifte i
stand mellem denne ufri jord og de længst borte liggende hovmarker i
Østerskoven, der sammen med to fra Nørre Mern by mageskiftede
ødegårde kom til at udgøre avlsgården Østergaard, der i flere genera
tioner har været overladt successor til bolig og brug.
Den mand, der gav Lilliendal dets nuværende navn, stammede fra
Norge, hvor assessor i overhofretten Hans Hansen Smidt i 1676 blev
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Bibliotek (fot. Niels Elswing).

adlet med navnet Lillienschiold. Hans dattersøn antog sin moders
slægtsnavn, og dennes sønnesøn var det, som købte Skuderup. Som
søofficer kom han til Vestindien, hvor han ægtede en slægtning af
generalguvernør Malleville; det er sandsynligvis gennem dette ægte
skab, han har fået midler til at købe så megen jord i Danmark. Flere
af hans børn er døbt i Egesborg kirke, og hustruen er død i 1768 på
Skuderupgaard, hvor familien altså har boet. Han blev kommandør
kaptajn, kammerherre og hvid ridder og var anset for at være en
dygtig mand. Efter at have været gift endnu to gange, først med en
Cederfeld og dernæst med en Heltzen, døde han 1796 i Horsens;
men allerede 1785 havde han solgt sine to godser til legatstifteren,
etatsråd Niels Lunde Reiersen, der allerede ejede nabogodserne Nysø,
Jungshoved og Oremandsgaard. Han var en meget fremragende og
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anset handelsmand og fabrikant, der ved klog udnyttelse af Dan
marks stilling som neutralt land drev en stor oversøisk skibsfart.
Reiersen døde ugift 1795, og samme år solgtes Lilliendal på auktion
til generalfiskal, justitsråd Peter Uldall, der som en anset sagfører
havde været forsvarer for dronning Caroline Mathilde og Struensee.
Han købte også Høvdingsgaard og agtede at oprette de to så nær ved
hinanden liggende godser til et baroni for en af sine sønner. Disse
planer forpurredes ved hans pludselige død i 1798, hvorefter hans
enke Antoinette, f. Hansen, solgte begge godserne, som derefter ikke
mere har været forenede under een ejer.
Lilliendal købtes af Th. Bech, men solgtes allerede 1802 til grev
Adam Christopher Knuth til baroniet Christiansdal på Lolland, der
var erigeret 1743 af hans bedstemoder, Ida Margrethe Reventlow,
men som solgtes i 1804, hvorefter Lilliendal i 1821 oprettedes til et
fideikommisgods som substitution for baroniet. Grev Knuth, der var
gehejmeråd og gift med en af Adam Gottlob Moltkes døtre, over
drog, adskillige år før sin død 1844, Lilliendal til sønnen, grev Chri
stian Frederik Knuth, som med sin hustru, Lucie v. Buchwald havde
sønnen grev Adam Knuth, der købte Vosnæsgaard og efter sin til
trædelse af Lilliendal i 1852 tog kraftigt fat på at forbedre ejendom
men. Han udførte store dræningsarbejder og solgte de fleste af bøn
dergårdene. Hans hustru var den kurlandske baronesse Buttlar, og
hans søn var grev Christopher Knuth, som tiltrådte ved faderens død
i 1897 og døde i 1942. Samme år døde også hans enke, der bragte sin
moders, f. Steensen Leth’s ejendom Egeløkke på Langeland, til familien.
Grev Christopher Knuth solgte størsteparten af det resterende bøn
dergods. Hans store interesse for landbruget og hans dygtighed og
arbejdsevne rakte langt ud over driften af den hjemlige besiddelse.
Hans evner og energi fandt virkefelter f. eks. i amtsrådet og sogne
rådet, i statens hingsteskuekommission, hvis formand han var i 10 år,
og i landstinget, hvor han, som for øvrigt i al sin færd, har været en
ivrig talsmand for konservative ideer. I året 1936 overdrog greven
Lilliendal til sin ældste søn, grev Kristian Frederik Knuth, der sam
men med sin hustru, født komtesse Sponneck, der døde i 1942, boede
på Tustrup ved Randers, medens hans forældre vedblev at bo på
Lilliendal. I 1942 har grev Kristian Knuth solgt Tustrup og har der359
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Dagligstue (fot. Niels Elswing).

efter taget ophold på Lilliendal. I 1950 blev avlsgården og i 1963 resten
af godset overdraget til dennes ældste søn, greve Ulrik Knuth, som er
gift med baronesse Tove Bille-Brahe-Selby.
Da fideikommisgodset i 1922 overgik til fri ejendom, var alle tiender
afløst, og arvefæsteafgifteme var opsagt til afløsning pr. 1. juli 1922.
Der afleveredes jord til staten dels fra avlsgårdens nordlige del og dels
fra Østergaard, hvis hovedbygning og have solgtes i 1941, og desuden
fra en indkøbt gård. Tilliggendet udgør 1725 tdr. Id., heraf avlsgården
610 tdr. Id. og skoven 800 tdr. Id.
Den hovedbygning, som man må formode, at Lillienskiold opførte
på sin nye ejendom, har efter traditionen kun bestået af én etage med
frontispice, og det er vel denne, som i 1795 kaldes »den nye Hoved
bygning«, og som uden tvivl danner kærnen i den bygning, som efter
følgende ejere bestandig har udvidet, dels i højden, dels i længden, for
at skabe sig en mere rummelig og tidssvarende beboelse. Denne er i
flere omgange blevet moderniseret indvendig.
Ved ombygninger og drænarbejder er der rundt om hovedbygnin360
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Havestue (fot. Niels Elswing)

gen og også under denne fundet svære grunde af tidligere bygninger,
bestående af kampesten og munkesten; i øst var der endog bøge
pilotering under meget svære kampesten.
Da de nærmeste ejere efter Lillienskiold næppe har haft fast ophold
på stedet, har de vel ikke foretaget større arbejder ved huset. På Lilliendal hænger et maleri, antagelig malet af grevinde Knuth, født
Moltke. Det viser, hvorledes hovedbygningen så ud indtil 1852, nemlig
et gult empirehus med mansardtag, halvvalmede gavle og kviste på
midten. Efter at grev Adam Knuth i 1852 havde overtaget Lilliendal,
lod han foretage en gennemgribende forandring både af det ydre og
det indre. Der påsattes en etage til gæsteværelser, taget gjordes fladere
og med helvalmede gavle. Husets ydre karakter omlagdes ganske og
indrettedes i italiensk stil med den dertil hørende store hovedgesims
med konsoller og trekantede fronton’er over 1. sals vinduer og en ved
talrige bånd kraftig fremhævelse af det horisontale. Den til begge
sider fremtrædende midtrisalit kronedes af en balustrade. Senere til
føjedes en stor veranda med nedgang til haven fra 1. sal.
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Den rummelige, vel proportionerede havesal, hvis vægge tidligere
var betrukne med malede lærreder med jagtscener, blev udsmykket
med rige og smukke forgyldte rokokodekorationer, ornamenterede
døre og døroverstykker, forestillende døgnets fire tider, malede af for
fatteren Carl Brosbøll. På den ene side af salen lå to dagligstuer og
spisestuen, og greven havde sit kontor i husets vestlige ende.
Før greve Christopher Knuth flyttede fra Østergaard til Lilliendal,
foretog han nogle ændringer i øverste etages rumfordeling og for
højede husets midterparti med en kvistetage. I 1919 forlængedes huset
med et fag til hver side, hvori installeredes det nye vandindlæg og to
gennemgående trapper. Af inventaret må fremhæves et smukt forgyldt
Louis XVI møblement, stammende fra Østrig.
Foran hovedbygningen er der en oval plæne, omgivet af en linde
allé, og hinsides dette parti ligger stald- og avlsbygningerne gruppe
rede om den brede opkørsel, der fortsætter sig i alleen til Mern. Fra
hoveddøren går der i skrå, østlig retning gennem haven en meget lang
lindeallé, som i lige retning fortsætter sig i vejen til Høvdingsgaard.
Syd og øst for hovedbygningen er der et engelsk parkanlæg, og øst for
avlsbygningerne ligger Louisenlund med mange smukke gamle træer.
I det store og hele kan man i terrænet genfinde næsten alt, hvad der
ses indtegnet på en gammel haveplan fra 1826, der har dannet grund
laget for det smukke og tiltalende anlæg, der omgiver Lilliendal.
H. BERNER SCHILDEN HOLSTEN
EJERE
1664 Anne Gjordes
1688-1760 Forskellige ejere
1760 H. G. Lillienskiold
1785 N. L. Reiersen
1795 P. Uldall
1800 Th. Bech
1802 A. Ch. Knuth

BYGNINGER
Skuderupgaard

ca. 1765 Hovedbygning opført
Nu kaldt Lilliendal
ca. 1825 Andet stokværk opført
1852 Hovedbygningen yderligere
forhøjet og moderniseret
1919 Hovedbygningen forlænget

Iselingen set fra vest (fot. Niels Elswing).

Iselingen
Vordingborg, Bårse herred, Præstø amt
Reinhard Iselin, hvem Iselingen skylder sit navn, var schweizer af

fødsel, fra Brugg i Aargau, hvor hans fader var gæstgiver. Efter at
have uddannet sig i købmandslære i Køln kom han med 25 år til
København, hvor han som ubemidlet handelsbetjent fik ansættelse
på firmaet M. Fabritius’ og J. F. Wevers kontor. Ved sin ualminde
lige kommercielle begavelse og flid arbejdede han sig i få år op til
en selvstændig stilling og oprettede i 1749 handelshuset R. Iselin &
Co., der blev et af de betydeligste i landet. Hans anseelse styrkedes
ved, at hån i 1752 ægtede sin tidligere principals datter Anna Elisa
beth Fabritius. I årene 1759 - 69 var han medlem af direktionen for
Asiatisk Kompagni og drev desuden flere større industrielle virksom
heder såsom kattunfabrikken udenfor Østerport, et sukkerraffina
deri og et garveri i København. Ikke nok med, at han i 1763 ud
nævntes til etatsråd, senere også til konferensråd, blev han 1776 op-
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højet i friherrestanden. Samme år fik han skøde på Vordingborg
Slot og dets ladegård (Rosenfeldt), Avnøgaard og Snertinge, ca. 1590
tdr. htk. for 174.436 rdl. c., der hørte til de 12 gårde, hvor Vording
borg Slots ryttergods blev delt ved salget i 1774. Til Vordingborg
Slot var henlagt hovedgårdstakst 197, bøndergods 570 tdr. htk. samt
Ørslev konge- og kirketiende; købesummen herfor var 80.000 rdl.
Den sidstnævnte ejendom (970 tdr. htk.) kaldte han Rosenfeldt efter
de tre roser, han førte i sit familievåben.
Desuden ejede han Rosendal og Rosenvænget i København. Året
efter købet blev han ramt af apopleksi, men hans hustru fik bevil
ling på at lede handelen og styre hans ejendomme. I henhold til
hendes mands sidste vilje oprettede hun samme år, han døde i 1781.
to stamhuse for deres tvende døtre. Iselingen tilfaldt den ældste.
Marie Margrethe (Mimi) (1753 - 1814), der 1776 ægtede kammer
herre, hofjægermester Christian Frederik Ernst rigsgreve Rantzau,
fra hvem hun blev skilt i 1793, hvorefter hun kaldte sig baronesse
Iselin. Den yngste Anna Cathrine Elisabeth (Lisa), der fik Rosenfeldt.
ægtede 1777 gehejmeråd og amtmand over Møen og Nykøbing amter
Antoine Bose de la Calmette til Marienborg og Liselund på Møen.
Ved kgl. bevilling solgtes begge godser i 1803 og blev substitueret
med fideikommiskapitaler. Søstrenes moder, der i andet ægteskab
blev gift med generalmajor J. F. Classen, var allerede død i 1786.
Iselingen og Rosenfeldt samt Avnø og Snertinge købtes for 600.000
rdl. af brygger Jens Lind, der endnu samme år solgte Rosenfeldt for
sig og Iselingen med Avnø og Snertinge for 310.000 rdl. til et kon
sortium af københavnere, hvoraf det ene medlem snart købte sine
medejere ud. Det var Just Michael Aagaard, urtekræmmer og kondi
tor samt overformynder og direktør i Københavns Brandforsikring
(d. 1819). Han overlod Iselingen til sin søn Holger Halling Aagaard,
der, født i 1785, 21 år gammel bestod latinsk juridisk eksamen.
Samtidig med, at Holger Aagaard fæstede bo på Iselingen, ægtede
han Marie Koes, datter af spekulanten, finansråd Georg Koés. Sam
men med sin tvillingsøster Frederikke var hun opvokset i huset hos
pastor Winther i Fensmark og således plejesøster til Christian Win
ther og Poul Martin Møller.
Holger Aagaard havde levet et rigt åndeligt samliv med flere af
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Iselingen 1865. Efter Richardt og Secher.

samtidens mest lovende unge mænd, såsom brødrene Ørsted, Sibbern
og P. O. Brøndsted. Hans indføling gik under deres påvirkning i
videnskabelig, særlig i historisk retning. Skønt han aldrig svigtede
disse sine ungdoms interesser, blev han en rørig og dygtig landmand.
Han styrede Iselingen i sin lange ejertid med så stor indsigt og frem
drift, at den var anset som en af landets bedst drevne gårde. Sam
men med sin højt kultiverede hustru førte han et af hygge og velvære
præget, gæstfrit hus, der blev et hjemsted for åndskultur på hin tid.
Hertil bidrog sønnen Georg, der i sin studietid ved universitetet slut
tede sig til fremadstræbende unge mænd, deriblandt C. C. Hall, D.
G. Monrad, F. M. Knuth, M. Hammerich og F. Barfod, der tilbragte
ferierne på Iselingen. Dette samvær bidrog til at befæste det fortro
lige venskab, der uanset de politiske uoverensstemmelser stod sin
prøve i brydningstider.
Huset oplivedes af en stor skare børn og døtrene af fru Aagaards
tidligt afdøde søster i dennes ægteskab med P. O. Brøndsted. Sønnens
venner blev de unge pigers bejlere. Marie ægtede den senere minister
Hall, og Frederikke Michael Treschow.
Georg Aagaard var en udpræget fædrelandssindet mand, der grebes
af den fra Slesvig udgåede nationale rejsning. Som medlem af den
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Hovedbygningen set fra haven (fot. Th. Andresen).

grundlovgivende rigsforsamling deltog han ivrigt i det politiske liv
herhjemme. Frisindet og uegennyttig tilskyndede han faderen til at
overdrage bønderne på Iselingen næsten hele fæstegodset som selv
eje, tilmed for en yderst lav pris. Han døde i sin kraftigste alder,
kun 46 år gammel og efterlod et dybt savn hos sine nærmeste som
også i videre kredse i landet. Han var svigerfader til brødrene lægen
Carl og kunsthistorikeren Julius Lange samt maleren Otto Haslund.
»Den gamle Assessor«, Holger Aagaard, overlevede sønnen i mange
år og døde først i sit 82. år, til det sidste åndsfrisk og almeninteres
seret. Ifølge hans testamentariske bestemmelse gik Iselingen over til
magister Martin Hammerich, der i 1841 havde ægtet datteren Anna
Mathea Aagaard og året efter tiltrådte stillingen som bestyrer for
Borgerdydskolen på Christianshavn. Ved overtagelsen af Iselingen
forlod han skolegerningen, i hvilken han havde gjort udmærket fyl
dest som foregangsmand i en forbedret undervisning og i forholdet
mellem lærere og elever. Ivrig skandinav virkede han for indførelsen
af det svenske sprog i danske skoler. Martin Hammerich var en
stærk personlighed, der ydede en vægtig indsats i alt, hvad han fore-
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Havestue med kig ind i den røde salon (fot. 1944 Th. Andresen).

tog sig. Han vandt en blivende plads i litteraturen ved sin mesterlige
behandling af sproget, som det kendes fra de af ham udgivne litte
rære hjælpemidler, hans »Smaaskrifter for Kultur og Undervisning«
og den folkelige bog, »Thorvaldsen og hans Kunst«. Hans ungdoms
studier i sanskrit satte blivende frugt i hans oversættelse af Sakuntala.
I de 25 år, Hammerich boede på Iselingen, var han en værdig arv
tager af dets betydningsfulde traditioner. Han fortsatte det gæstfrie,
indholdsrige og fornøjelige samvær i et lykkeligt harmonisk hjem
i pagt med sin udmærkede hustru. Med rette har man betegnet Ise
lingen som den danske litteraturs sidste hjemsted. Til husets nærmeste
kreds hørte blandt den ældre slægt ægteparrene Hall og Monrad,
Emil og Andreas Fenger og Carl Ploug, der har skrevet mindedigte
både om Holger og Georg Aagaard. Af yngre, Hammerich drog til
huse, kan nævnes Gotfred og Vilhelm Rode, Chr. Richardt og Eugen
Ibsen. Om hans interesser for kunsterne vidner hans omgang med
datidens betydeligste malere og billedhuggere som Bissen, Skovgaard,
Constantin Hansen, Roed og Carl Bloch, der var hyppige gæster på
Iselingen, ligeså Michael Wiehe og Høedt. Ikke blot danske, men
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også norske og svenske følte sig hjemme her, såsom A. Munch,
Welhaven og Bjørnson.
Anna Mathea Aagaard holdt til sin død 1905 i høj alder hjemmet
åbent. Iselingen gik derefter over til sønnen etatsråd Johannes Ham
merich, der afhændede gården til C. Moresco, fra hvem den 1918
kom til Th. Wessel. 1923 solgte sidstnævnte Iselingen til godsejer
P. Lind. Gården havde da et tilliggende på 730 tdr. Id., hvoraf 182
tdr. Id. skov. Godsejer P. Lind døde 1945, og hans datter, Elly BilleHansen overdrog efter sin mands død 1957 Iselingen til sin datter,
grevinde Tove Ahlefeldt-Laurvig. Fra 1940 til 1963 er frasolgt 24
tdr. Id. til byggegrunde og veje. Til erstatning herfor købtes i 1959
Skovgaard med 45 tdr. Id. og 1962 Vallebogaard med 110 tdr. Id.
Det samlede areal udgør nu 674 tdr. Id.
Hovedbygningen, der er opført i 1802 — sikkert med brug af
mange mursten fra Vordingborg Slot — blev i 1874 restaureret af ar
kitekterne J. V. Dahlerup og Fr. Bøttger. Den er i italiensk villastil,
hvidkalket og med to stokværk; ca. 1920 fik den sit spir.
LOUIS BOBÉ

EJERE

BYGNINGER

1776 R. Iselin
1802 Toetages hovedbygning

1803 J. M. Aagaard
1866 M. Hammerich

1874 Restaureret ved J. V. Dahlerup
og Fr. Bøttger
1912
1918
1923
1945
1958

C. Moresco
Th. Wessel
P. Lind
Elly Bille-Hansen
Tove Ahlefeldt-Laurvig

ca. 1920 Spir tilføjet

Rosenfeldt set fra parken (fot. Th. Andresen).

Rosenfeldt
Kastrup sogn, Hammer herred, Præstø amt
Ved det vordingborgske ryttergods’ salg i 1774 købte konferensråd,
baron Reinhard Iselin for 174.436 rdl. »Vordingborg Slot«, Vor
dingborg Slots ladegård, Avnø og Snertinge, tilsammen med ca. 1590
tdr. htk. »Vordingborg Slot«, hvorved forstodes en godsmængde, der
ved salget var betegnet på denne måde, kaldte han efter sig selv
»Iselingen«, medens Vordingborg Slots ladegård — også en gods
betegnelse — fik navnet Rosenfeldt efter den nye ejers våben: et
skjold med 3 roser i grønt felt. I årene 1776 - 77 opførte baron Iselin
gården Rosenfeldt på det sted, hvor tidligere landsbyen Steenbjerg
lå; dens sidste gårde blev flyttet til Remkolde.
Fra Vordingborg-Næstved landevej, der dengang løb forbi inde
ved den nuværende godsforvalterbolig, blev der plantet og brolagt
en lang allé, der førte lige op på den bakkekam — 36 alen over
24 DSH 5
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Rosenfeldt set fra indkørslen (fot. Th. Andresen).

havfladen — hvor gården blev bygget. Hvor alleen førte bort fra
landevejen, blev der sat et portparti og to søjler med gitterlåger,
på hver side opførtes små, brede én-etages bygninger, »de røde
Huse«. Over »den blaa Bro« førte alleen over vandløbet i Gedesholmsengen og endte oppe på bakkekammen, hvor der rejste sig et
storstilet ladegårdsanlæg. Arkitekten var Chr. J. Zuber, og inden for
anlægget havde han projekteret plads til en hovedbygning. Materia
lerne til ladegården var munkesten fra Vordingborg Slotsruin og
pommersk tømmer. Bygningerne dannede, ligesom palæerne på Ama
lienborg, de fire sider af en ottekant på over 1 td. Id.: fire lave pavil
loner, hvoraf den ene toges i brug som hovedbygning, og to høje og
svære ladebygninger. Anlægget var ret kompliceret med en stor
gårdsplads, mindre gårde bag pavillonerne og en ringmur med gen
nemkørsler uden om det hele. Bygningerne var grundmurede, på én
etage med kælder og teglhængte. Gårdspladsen havde fire store græs
plæner og brolagte brede kørebaner. Midt i gården var der en 33
alen dyb brønd med vandposten dækket af en blåmalet træopbygning
med en forgyldt ørn på toppen. Alle de 6 bygninger synes ved op370
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førelsen at have været hvide med grå pilastre. For hver ende af går
den var opført portpartier i ler med to piller, der kronedes af svære,
riflede sandstenskugler, og mellem dem spærredes passagen af gitter
låger ; portpartierne var forbundet med de nærmeste bygninger ved
en lav mur med gitter mellem firkantede søjler. Bag den ene af pavil
lonerne blev der anlagt en have med et fransk anlæg med klippede
avnbøghække; sikkert skyldes haveanlægget også Chr. J. Zuber.
Baron Iselin, Rosenfeldts første ejer, var født i Schweiz 1715 og
var gået handelsvejen, kom til København og skabte sig her et navn
som storhandelsmand; 1776 blev han ophøjet i friherrestanden. Han
var ejer af forskellige fabrikker og af Rosendal og Rosenvænget
uden for Østerport i København. Efter hans død 1781 styrede hans
enke Anna Elisabeth, f. Fabritius de Tengnagel, de sydsjællandske
ejendomme, indtil hun 1783 giftede sig med den kendte general
Johan Frederik Classen til Korselitze, stifteren af det Classenske
fideikommis. 1781 fik hun af Rosenfeldt og Avnø oprettet et stamhus
for sin datter Anna Elisabeth; det var på ialt 770 tdr. htk. Selv
havde hun ved sin død 1786 skabt sig et smukt eftermæle på godset.
Datteren var gift med kammerherre, amtmand over Møn Gerhard
Pierre Antoine Bose de la Calmette, ejer af Marienborg og Liselund.
Ved tiden for hans død 1803 opnåedes der tilladelse til at sælge Ro
senfeldt og Avnø og substituere stamhuset med en fideikommiskapital
på 123.286 rdl., der efter Anna Elisabeth de la Calmettes død 1805
gik i arv til hendes søn. 1803 solgtes Rosenfeldt sammen med Avnø,
Iselingen, Marienborg og Snertinge til brygger og handelsmand Jens
Lind i København for ialt 600.000 rdl.; endnu samme år afhændede
han Rosenfeldt med Avnø, Nygaards mølle, Vordingborg Færgegaard, Kastrup sogns kirketiende og Sværdborg sogns kongetiende
for 260.000 rdl. til kammerjunker, senere kammerherre Frederik
Hoppe, der allerede 1805 solgte dette gods med undtagelse af Avnø
til landeværnsløjtnant Rasmus Lange og forpagter Frederik Hastrup
for 300.000 rdl. (skøde 1806). Hastrup, der var eneejer fra 1809,
havde vistnok forkøbt sig på Rosenfeldt, og i bankerottens hårde
tider blev godset og navnlig dets skove underkastet rovdrift; på et
skovdistrikt, der dengang højst var 850 tdr. Id. stort, blev der hugget
2000 favne årlig, uden at nyplantning fandt sted. Hastrup havde
24*
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Den gamle hovedbygning. Efter maleri på Rosenfeldt o. 1850.

Rosenfeldt i 38 - 39 år; men de eneste minder fra hans tid på går
den er tre silhouetter af ham og hans familie. Heller ikke de foregå
ende ejere har efterladt sig varige minder, bortset fra Iselins byg
ninger. Dog må nævnes, at der endnu i Kastrup kirke opbevares den
del af et alterklæde, der i sølvbroderi bærer Iselins og hans hustrus
initialer R. I. og E. I. under en syvtakket krone og med datoen 20.
august 1776.
Da Hastrup i 1844 solgte Rosenfeldt for 380.000 rdl., gled gården
ind i rolige besidderforhold. Køberen var kammerjunker, kaptajn
— senere kammerherre, generalmajor — Oscar O'Neill Oxholm, der
fik skøde på gården 1845. Købet omfattede foruden hovedgården
(85 tdr. htk.) gårdene Oregaard og Knudskov, 55 bøndergårde, 107
huse med jord og de førnævnte kirke- og kongetiender. Oxholm var
født 1809, havde været officer i livgarden, en tid adjutant hos Fre
derik VII og avancerede 1867 til generalmajor. Han købte i 1845
hovedparcellen af Marienborg, og i hans tid ophævedes hoveriet;
bøndergodset blev frasolgt, og et stort dræningsarbejde blev udført
på hoved- og avlsgårdenes marker. For skovenes vedkommende blev
372
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der gjort en virkelig indsats for at bringe dem op igen efter forgæn
gerens rovdrift. Der blev bygget heste- og svinestald, et hus til tjene
stefolk, en lade og forskellige andre udhuse, og på den pavillon, der
tjente til hovedbygning, blev der i årene 1844 - 60 ofret store beløb
på det indre. De »røde Huse« blev erstattet med andre bygninger,
der står endnu, og efter anlæg af veje og gange i Sønderskoven skred
Oxholm endelig i 1868 - 70 til opførelsen af den nuværende hoved
bygning på den af Zuber projekterede plads. Arkitekten var H.
Sibbern, og stilen var efter tidens smag såkaldt renæssance. Ved ud
hugninger i skoven og plantninger blev haven udvidet til en meget
smuk park; en dam, der oprindelig havde været landsbyen Steenbjergs gadekær, indgik i anlægget og blev senere udgravet til en lille
sø. Også alleerne blev plejet og de mange hække holdt i stand; der
blev opført en gartnerbolig og anlagt en frugtplantage. Da Oxholm
døde på Rosenfeldt i 1871, drev hans enke Adelaide Maria O’Kelly
godset til sin død 1882; hun udvidede i disse år yderligere parken.
Den ældste søn kammerherre, hofjægermester Carl Arthur George
O’Neill Oxholm overtog Rosenfeldt 1882. Han var født 1843, var
Den gamle fredede avlsgård (fot. Nationalmuseet).
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Havesalen på
Rosenfeldt
(fot. Th.
Andresen).

levende interesseret i gårdens historie og i dens drift, som han faktisk
havde ledet fra sin faders død. 1875 havde han købt Avnø, der så
ledes atter blev knyttet til Rosenfeldt, og efter 1882 lod han ved
arkitekt H. Glahn Rosenfeldts hovedbygning underkaste forskellige
større indvendige ændringer; udvendig blev verandaen ombygget og
en gavl opført. Han foretog forskellige forbedringer i gårdens drift
og i skovbruget, fik store engarealer afvandet, så betydelige græs
ningsmuligheder udnyttedes; ligeledes deltog han i Barmosens af
vanding. Det forøgede kvæghold krævede derefter nye og bedre
stalde, og de blev opført. På avlsgården foretoges adskillige andre
ny- og ombygninger. Parken fik yderligere udvidelser; men desværre
forsvandt ved disse forskellige ændringer også det meste af den gamle
ringmur, der havde givet bygningskomplekset en vis fasthed.
Ved kammerherre Oxholms død i 1914 overgik godset ifølge testa374
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mentarisk bestemmelse til hans brodersøn Oscar O’Neill Oxholm;
dog skulle hans enke Sophie Marguerite, f. Bech, have ret til at
bebo og drive Rosenfeldt til sin død, og arvingen skulle først tiltræde
sin arv derefter, og når det allerede eksisterende Oxholm-Rosenfeldtske fideikommis havde nået en vis størrelse. Kammerherreinde
Oxholm boede på Rosenfeldt til sin død 1935, efter at have levet på
godset i 63 år. I 1916 blev Avnø solgt, og i 1921 overlod hun godsets
drift til en administration. I 1915 brændte laden, og en ny blev op
ført. Oscar O’Neill Oxholm, der overtog godset efter tantens død,
var født 1889 som søn af overkammerherre Oscar O’Neill Oxholm
og hustru Fritze, født Holstein, blev cand. jur. 1915, sekondløjtnant
i livgarden 1916 og gik derefter ind i den diplomatiske karriere, hvor
han bl. a. beklædte gesandtposter i Kina og Norge.
Siden Oxholms overtagelse af Rosenfeldt blev der anvendt bety
delige beløb til forbedringer i godsets drift. Hovedbygningens faca
der fik ved en ombygning i 1938 et mere roligt udseende, idet fire
store cementkarnapper blev nedrevet. Også det indre fik i minister
Oxholms tid et smukkere og fornemmere udseende. Fra hallen kom
mer man ind i en stor havesal, holdt i lyse farver, med kinesiske
malerier på silke indfældet i ovaler og møbler i Louis Seize stil. Ved
siden af havesalen ligger biblioteket, der indeholder 5 - 6000 bind. I
den store spisesal ses en række malerier, fortrinsvis af slægten Ox
holm. På første sal findes den private beboelseslejlighed.
Parken, som kammerherre Carl Oxholm havde interesseret sig me
get for og havde viet et meget stort arbejde, er nu ført tilbage til
den plan, hvorefter den er anlagt; ved sine gamle lindealleer og klip
pede bøgehække samt sine store plæner og udsigter udgør den en
smuk og storstilet kombination af fransk og engelsk havearkitektur.
Hovedattraktionen ved Rosenfeldt må dog foruden den smukke avls
gård, fredet i klasse B, med dens 4 plæner altid blive dets beliggenhed
ved Smålandshavet, hvortil der med Valnæs på Falster som bag
grund er udsigt fra husets sydfacade. Såvel Rosenfeldts som Oregaards marker, hvor Valdemar Atter dag efter sagnet stadig jager,
går helt ned til havet, og Oreby skov strækker sig
mil langs dette
med Melbjerg som midtpunkt, hvorfra biskop Absalon siges i sin tid
at have lyst velsignelse over den danske flåde, forinden den sejlede
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mod venderne. Begyndelsen af Knudshoved var dengang adskilligt
mere isoleret end nu og dertil vistnok helt skovbevokset. Efterhånden
er den blevet ryddet og udlagt til bøndergårde og overdrev. I oldti
den må der have været en forholdsvis stærk bebyggelse af odden,
idet der på det ret begrænsede terræn findes ikke mindre end 20
oldtidsminder i form af høje, jættestuer, stendysser o. s. v. fra Avnøbugtens nuværende begyndelse rækker godsets jorder fra hav til hav,
hvilket gælder de yderste to avlsgårde og Knudskov, der med sine
mandshøje ørnebregner og knudrede ege stadig er en oplevelse, selv
om skoven, efter nu at være kommet under forstmæssig kultur, ikke
mere er så meget ur- og eventyrskov som tidligere. Den sidste halve
mil af godset er selve Knudshoved. Tilgangen sker over et drag, der
om vinteren ofte er oversvømmet, og den første del af »Hovedet«
er endnu bevokset med gamle ege og den »1000-årige lind«, der
som relief er afbildet i halfen på Rosenfeldt hovedbygning. Læn
gere ude på Knudshoved Odde indskrænkes bevoksningen væsentligst
til rød- og hvidtjørn, som vestenvinden mange steder har tvunget
helt hen langs jorden. Et rigt fugleliv og som et kuriosum klokkefrø
erne med deres melodiske kvækken samt havet og tangens ganske
særlige natur gør Knudshoved til Rosenfeldt gods’ største herlighed.
1949 overtog kammerherrens datter, den nuværende ejer, fru Else
Oxholm Tillisch godset, der har et tilliggende på 3.670 tdr. Id., hvoraf
1.014 hører under Rosenfeldt.
AXEL PONTOPPIDAN
EJERE
Vordingborg ryttergods
1774 R. Iselin
1803-44 Forskellige ejere
1844 O. O’Neill Oxholm

BYGNINGER
1776 Hovedbygning opført ved
Chr. J. Zuber
1844 - 60 Ombygning og restaurering
1868 - 70 Hovedbygning opført ved
H. Sibbern
1882 Indvendige ændringer ved
H. Glahn
1938 Hovedbygningen restaureret

Petersgaard set fra vest (fot. Niels Elswing).

Petersgaard
Kalvehave sogn, Bårse herred, Præstø amt
Kommer man ad den ingenlunde ensformige landevej fra Vording
borg til Kalvehave, ser man, når partiet om Langebæk er passeret,
på venstre hånd den gamle allé, som fører op til Petersgaard, hvis
røde tage ses i udkanten af en af de mange skove, som netop præger
denne egn. Som den ligger nu med sin smukke avlsgård lige overfor,
har den ligget gennem skiftende perioder og skiftende konjunkturer,
siden gårdens første ejer Peter Johansen købte den og rejste den
skønne hovedbygning, hvorfra der mod syd er en smuk udsigt over
Sydsjællands kyst, Ulvsund, Langø og Møn.
Den jord, som er Petersgaards, hørte efter tronskiftet i august 1670,
hvor Christian V var blevet konge, til de såkaldte rytterdistrikter;
men 1763 bestemtes det, at det sydsjællandske, eller som det offi
cielt hed, »Det Wordingborgske« rytterdistrikt skulle udstykkes og
sælges ved auktion. Distriktet blev ved denne lejlighed delt i tolv
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hovedgårde. Nummer 12 af disse hovedgårde, der havde fået navnet
Kalvehave og var oprettet af ti nedlagte bøndergårde i Kalvehave
by, blev købt af Peter Johansen, som opførte den toetages hoved
bygning og kaldte ejendommen Petersgaard efter sit fornavn. Han
var født af fattige forældre i Stavreby i Jungshoved sogn 1723. Ved
ukuelig vilje og dygtighed arbejdede han sig frem til, at han på den
tid, han købte gården, var en af Københavns store handelsmænd og
redere, der til søs havde faret viden om i verden. Skødet oplyser, at
gården købtes for 55.550 rdl. og havde et tilliggende på 69 tdr. htk.
ager og eng og 3 skp.htk. skov. Bøndergodset var på 335 tdr. htk.
ager og eng og 12 tdr. htk. skov, hvortil kom 45 tdr. htk. kirketiender
samt Kalvehave kirke med jus patronatus.
Petersgaards første ejer byggede i årene 1776 - 80 hovedbygningen,
opført af røde mursten med hvælvede kældre og tykke mure — et
tydeligt udtryk for nyklassicismens ro og ensartethed. Endvidere
opførtes en avlsgård med 3 lange, stråtækte længer omsluttende en
rummelig gårdsplads. Mellem Langebæk og Stensby skove anlagde
han et skibsværft, som med navnet Petersværft ligeledes blev opkaldt
efter ham. Med iver og dygtighed kastede ejeren sig over jordens
drift; der var nok at tage fat på. Stengærder sattes, grøfter gravedes,
dræningsarbejder udførtes, og rundtom på markerne ryddedes vild
skove af bøge-, elle- og egepur. Han indførte den holstenske driftsmåde ved udlægning af jorden med kløver, ligesom han gennem
frugthave og havedyrkning udførte et stort arbejde til gavn for sin
nye besiddelse. Peter Johansen døde på Petersgaard 1798, og året
efter købte kronen af hans arvinger Petersgaard tilbage.
De år, Petersgaard tilhørte kronen, blev i høj grad præget af de
store og vidtrækkende begivenheder, som dengang indtraf til befrielse
af den danske bondestand, og som for Petersgaards vedkommende
betød ordningen af fæsteforholdet og hoveriet. Regnskaberne fra
denne periode fortæller, at kronen på mange forskellige områder
gjorde meget for Petersgaard; bygninger blev restaurerede, og ad
skillige nye opførtes. På »Hans Majestæts Gods Petersgaard« fandt
den udskiftning sted, som Chr. Ditlev Reventlow gennem forord
ningen af 1/11 1785 havde udvirket. Bøndergods blev solgt; hoved
gårdsjorden blev udparcelleret, tiendeakkorder indgået, og skovene,
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der nu udgør det Petersgaardske skovdistrikt, fraskiltes. Hoveriet blev
samtidig mod en pengeafgift afskaffet. Øjeblikket var nu kommet
for kronen til at få herregården solgt; dens jorder var på dette tids
punkt (1806) bortforpagtet, rentekammeret bestemte sig til at lade
afholde auktion, og den fandt sted 1807. Den tidligere ejer af Nordfeld på Møn, nordmanden Jacob Benzon Resch bød 81.500 rdl.,
men fik den dog kun tilstået for en sum af 83.000 rdl., hvad en kgl.
resolution bifaldt.
Resch omtales som en dygtig landmand, der med stor interesse
gik op i driften af sine ejendomme. Det var imidlertid hårde tider
for landmændene, og Resch sad småt i det i de år, han ejede Petersgaard. En ny ladegård blev dog opført, og den påbegyndte udskift
ning blev endelig afsluttet. I 1810 solgte Resch Petersgaard til kap
tajnløjtnant i søetaten, senere kontreadmiral og generaladjutant
Christian Wulff, en dattersøn af Peter Johansen, gårdens tidligere
ejer. I hans ejertid var hovedbygningen bortlejet til amtmanden over
Præstø amt, og gårdens drift prægedes ved, at ejeren var mere sø
mand end landmand.
Wulff, der i dansk søkrigshistorie har et meget smukt og anset
navn, solgte Petersgaard uden besætning og løsøre til cand. juris
Michael Fabritius de Tengnagel, besidder af det Iselinske fideikommis, for 70.000 rdl. Som landmand tog han fat med iver og interesse
og bragte snart sin ejendom i en fortrinlig stand. Han opførte nye
og istandsatte de ældre udhuse, ligesom han gjorde det til en af sit
livs bedste opgaver at forbedre husmændenes stilling. Fabritius de
Tengnagels helbred var ikke godt, og efter at der i foråret 1849 havde
vist sig tegn på brystsyge, besluttede han at tage til syden, men døde
på vejen dertil i München samme efterår. Hans enke Nanna, født
Bilsted, blev boende på Petersgaard, der nu i en årrække var bortfor
pagtet. Hun giftede sig for anden gang nogle år efter sin mands død
med kammerherre Hans Ditmar Frederik Feddersen, der som enke
mand var kommet hjem fra Vestindien, hvor han havde været guver
nør. Som ejer af Petersgaard interesserede han sig meget for godset
og skovene, ligesom det var i hans tid, at hovedbygningen udvidedes
med en lille sidefløj — Lille Petersgaard — i 2 stokværk.
Kammerherre Feddersen døde på Petersgaard 1863, hvorefter en379
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Petersgaard set fra gårdspladsen (fot. Niels Elswing).

ken for anden gang sad tilbage med gården, dog ikke for længere
tid; allerede omkring nytår 1864 solgte hun for 113.000 rdl. Peters
gaard til kammerherre Peder Brønnum Scavenius til Gjorslev og
Klintholm. Det var i Scavenius’ sidste leveår, han købte Petersgaard,
som man sagde »for at have et Hvilepunkt under sin Kørsel med
Hestevogn mellem sine Ejendomme paa Gjorslev og Klintholm paa
Møn«. Ved hans død i 1868 overtog sønnen, cand. juris Peder Brøn
num Scavenius Petersgaard, som han dog straks, så såre han havde
fået den udlagt af dødsboet, for 245.000 rdl. solgte til etatsråd Ole
Bernth Suhr i København, gift med Ida Marie Bech.
Etatsråd Suhr, chefen for handelshuset I. P. Suhr & Søn, var ingen
ny mand på egnen, idet han allerede et par år havde været ejer af
det Petersgaardske skovdistrikt, købt af staten på auktion. Ved denne
lejlighed blev således en stor del af det af Peter Johansen i sin tid
samlede gods nu atter forenet under én og samme hånd; i slægtens
besiddelse har Petersgaard siden været bevaret. Etatsråd Suhr nærede
en glødende interesse og kærlighed til sin ejendom, hvis hovedbyg
ning han lod restaurere, ligesom han lod foretage store grundforbed
ringer med dræning af markerne og inddæmning af engene. Som
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skovejer var han meget interesseret i de bøgeundervækster og blan
dingskulturer, der blev udført over store arealer, og ofrede betyde
lige summer herpå. Han døde pludselig 1875 på sit landsted Sølyst
i Klampenborg. En smuk støtte i Petersgaard have efter tegning af
Hans Tegner er af datteren, frøken Ida Suhr rejst til minde om for
ældrene, hvoraf moderen var død 1897.
Etatsråd Suhrs svigersøn, hofjægermester Jørgen Peter Bech til
Valbygaard, overtog 1876 Petersgaard hovedgård for 500.000 kr.
Han ejede den i 10 år, men boede der kun fast i årene 1876-79.
1886 overtog etatsrådens yngste datter, frøken Ida Marie Suhr,
hovedgården og var samtidig sammen med sine 3 søstre medejer af
skovdistriktet, som de havde overtaget efter faderen. I året 1900 blev
frøken Suhr ved køb eneejer af skovdistriktet, således at gods og
skov atter samledes. På denne skønne besiddelse virkede og boede
frøken Suhr i over 50 år. Og nogen bedre ejerinde af Petersgaard
kunne egnen og de folk, der var knyttet til selve godset, ikke have
fået. Ingen af Petersgaards 13 ejere har gjort en så betydelig og varig
indsats som frøken Suhr. Hovedbygningen blev således 1898 restau
reret ; den moderne indrettede avlsgård og forpagterboligen blev
opført efter brandene 1900 og 1906. Et yndefuldt gitterværk, prydet
med den »Suhrske Ugle«, adskiller hovedbygning fra avlsgård. Den
smukke staldbygning blev opført nogle år senere, alt efter tegning af
Viggo Dahl. Mange nye, smukke boliger opførtes til arbejderne, hvor
til frøken Suhr tog kunstnere som Hans Tegner og Joakim Skovgaard
på råd. Om skovene, som havde frøken Suhrs særlige interesse, og
hvor der findes en ypperlig vegetation, kan siges, at den behandling,
som gennem de sidste halvtredsindstyve år er blevet dem til del, er
præget af den kærlighed og nænsomhed, som frøkenen udviste, til
dels en arv fra faderen. Værdierne er menneskeligt, kunstnerisk som
økonomisk forvaltet med næstekærlighed, overlegen klogskab og
initiativ.
Frøken Suhr døde 1938, hvorefter godset og skovdistriktet ifølge
testamente overgik til hendes søsterdattersøn, kammerherre, hofjæger
mester Jens luel, Krabbesholm, der sammen med sin frue Clara, født
Treschow, på den smukkeste og mest pietetsfulde måde har ført
godset videre i frøken Suhrs ånd. Dette har bl. a. bevirket, at der
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rundt omkring på Petersgaards »enemærker« sidder mange af god
sets gamle folk, der nu sorgløst kan nyde deres alderdom i smukke,
velholdte huse. Af forandringer i Jens luels tid skal nævnes, at Lille
Petersgaard i 1940 blev forsynet med smårudede vinduer til gård
siden, ligesom en ny hovedtrappe blev opført af granit med smede
jernsgelænder efter tegning af J. Tidemand-Dal. 1957 skænkede kam
merherre luel hovedgården til sin søn godsejer Knud Rudolf luel,
men bebor selv hovedbygningen. — Godsets tilliggende, hvorunder
hører Langebæk savværk, er på ialt 2.423
tdr. Id., hvoraf de 500
hører under sædegården og de 1.890 er skov.
Hjemmet på Petersgaard står i det store og hele som i frøken Suhrs
tid, præget af den fornemme Suhrske kultur og gode smag. Hoved
bygningen rummer mange smukke ting: et bibliotek med sjældne
bøger, bl. a. en udsøgt Holberg samling; malerier, pragtfuldt gam
melt sølvtøj og porcelæn fra den Suhrske slægt. Af malerierne skal
nævnes Marstrands: »Fru Gyllembourg oplæser en af sine Noveller
for J. L. Heiberg og dennes Hustru« samt en større samling portræt
ter af den Suhrske slægt.
AXEL PONTOPPIDAN
EJERE

BYGNINGER

1774 Peter Johansen

1799
1807
1810
1837

Kronen
J. B. Resch
Chr. Wulff
M. F. de Tengnagel

1864
1870
1876
1886

P. B. Scavenius
O. B. Suhr
J. P. Bech
Ida Marie Suhr

1776-80 Hovedbygning og avlsgård
opført
Restaureringer og tilbygninger
Ny avlsgård

1850 Sidefløje opført

1898 Restaurering ved Viggo Dahl
1900-06 Avlsgård og forpagterbolig
genopført efter brande ved
V. Dahl

1938 Jens luel

1940 Enkelte ændringer ved
J. Tidemand-Dal
1947 Avlsgården genopført efter
brand

Marienborg set fra syd (fot. Niels Elswing).

Marienborg
Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Herregården Marienborg, hvortil også hører nabogården Egelykke,
ligger ca. 7 kilometer sydvest for Stege, omtrent lige langt fra færge
stederne ved Ulvsund og Grønsund. En gammel elmetræs allé med
4 rækker træer fører fra landevejen forbi gårdens teglværk op til avls
gårdens smukke indgangsport, der er prydet med det grevelige Moltkeske våben.
I midten af 17. århundrede lå, hvor Marienborg nu ligger, 2 af
kronens fæstegårde, som kaldtes Nygaarde; lagt sammen og forøget
med flere andre bøndergårde og bolsteder på øen udgjorde de den
ejendom, som Frederik III 1658 skænkede mønboen Jacob Nielsen
som len til belønning for hans heltemodige bedrifter under krigen
med Sverige. Jacob Nielsen var oprindelig færgekarl ved Koster. Efter
freden i Roskilde 1658 hørte han til de 2000 ryttere, der blev over
givet til Carl X Gustav. Han fik senere lejlighed til at udføre en smuk
dåd ved at føre et svensk krigsskib med gods og danske krigsfanger
383

PRÆSTØ AMT

Marienborg i dag (fot. Niels Elswing).

til København, hvorefter han udnævntes til ritmester under navnet
Danefer, samtidig med at han forlenedes med Nygaarde, hvis bønder
for fremtiden skulle betale »Skyld, Landgilde og al anden Rettighed«,
som de hidtil havde ydet kronen, til ritmester Danefer. Skove, jagt og
fiskeri fik han dog ikke rådighed over.
Jacob Danefer kom dog ikke til at bo længe på sit gods. Krigen
hærgede Møn, der halvvejs blev lagt øde. Danefer blev 1662 tolder i
Stege og forlod øen 1673. Hans enke Mette Holstein vedblev til sin
død at få pension fra Møn. Af hans gårde blev Nygaarde udlagt til
Anders Søbøtker i København som panthaver, og senere var de atter
i kronens besiddelse. I sommeren 1685 blev Nygaarde embedsbolig
for en mand, der har efterladt sig et meget dårligt navn på Møn, nem
lig generalløjtnant Samuel Christopher v. Piessen, der som amtmand
og chef for livgarden til hest tog ophold på Nygaarde. v. Piessen lod
opføre en ny hovedbygning, der havde en længde af 150 fod »med 88
Fag Vinduer«(!) og 8 skorstene samt en mængde mindre huse, der
iblandt et ridehus, malthus, bryggerhus, hus til stutteri, foderhus, due
hus, mælkehus og — arresthus, alt udmærket udstyret. Piessen pinte
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Marienborgs gamle hovedbygning.

og plagede bønderne, ikke alene under opførelsen af den nye bygning,
der var bestemt til bolig for ham selv, og ved anlægget af have, men
udsugede dem i øvrigt på alle mulige måder, og det i den grad, at han
fik tilnavnet »den onde Piessen«.
Når generalen, der havde fast bolig i København, kom til Nygaarde,
blev de mest velhavende mænd befalet at »fly deres gode Senge til
Nygaarde til Brug for hans Betjente og Lakajer«. Da general Piessens
pinsler også gik ud over hans undergivne inden for livgarden, nåede
en klage over ham endelig til kongen, der fratog ham amtmandsska
bet 1697. I 1699 blev han afsat som chef for livgarden og arresteret;
Dannebrogsordenen blev ham frataget, og en grundig og alvorlig un
dersøgelse fulgte efter. Kort efter at have fået sin dom døde han 1704
i sit fængsel i København. De bygninger og anlæg, som v. Piessen
havde ladet opføre, blev nedbrudt og Nygaarde bortfæstet.
Ikke længe efter overlod Frederik IV Nygaarde som embedsbolig
til Casper Gottlob Moltke, der 1703 afløste v. Piessen som amtmand.
Moltke lod 1707, sikkert af de levninger, der var tilbage fra Piessens
tid, opføre en enetages hovedbygning med 2 små sidefløje, en »Lyst25 DSH 5
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Fra den gamle ladegård inden branden 1908.

gaard«, hvor amtmændene »siden boede frit«. Også amtmand Moltkes
brodersøn, Frederik V’s overhofmarskal, lensgreve Adam Gottlob
Moltke til Bregentved, har boet på Nygaarde; gården var 1739 blevet
»forundt« overhofmarskallen og frue på deres lens tid på de vilkår, at
de og deres arvinger ved fratrædelsen skulle nyde af deres efterkom
mende beboere for bygningerne de 920 rdl., som Moltke da havde
måttet betale til ridefoged Smit for deres afståelse. På disse vilkår be
holdt familien Moltke Nygaarde, hvor Frederik V i januar 1746 i en
hel uge aflagde besøg. I 1747 overlod A. G. Moltke gården til den
nye amtmand Frederik Christian v. Møsting, mod at denne betalte
Moltke 6000 rdl. for bygningen; Møsting var den sidste amtmand,
der boede på Nygaarde, hvis avling han personlig drev.
I 1769 bestemte kronen, at krongodset på Møn skulle sælges. Staten
forhandlede med Møsting om en godtgørelse på 5000 rdl. for byg
ningen, samt om at regeringen købte en skvætmølle, Møsting havde
opført. En del gods blev samtidig lagt ind under Nygaarde, og 1769
blev gården som hovedgård på godset nr. 1 sat til auktion og købt af
bønderne; da det kneb med at skaffe tilstrækkelig garanti overfor
regeringen, gik købet tilbage ; Nygaarde tilligemed 6 kirker kom atter
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Marienborg før 1893, set fra haven.

til auktion og blev allerede dagen derpå købt for 83.000 rdl. af regi
mentskvartermester i Næstved Esaias Fleicher, en præstesøn fra Eggeslevmagle, og kammerherre Magnus Beringschiold. Fleicher var en af
de dygtigste ordførere fra konservativ side imod landboreformerne.
Bønderne var således ikke glade for ham, om end de foretrak ham
for medejeren, som hurtig fik ord for at være en bondeplager og kra
kiler, der havde træhesten i idelig brug. Beringschiold var en køb
mandssøn fra Randers (født 1721) og student fra Horsens. Ved gode
forbindelser blev han gottorpsk hofråd og 1758 af kejser Frants I
optaget i adelsstanden under navn af v. Beringschiold. Efter at have
købt Fleicher ud af Nygaarde, som han gav navnet Marienborg efter
sin frue Maren Kirstine v. Cappelen, der altså slet ikke hed Marie,
optrådte han som en stridbar og hensynsløs herremand; af hjertens
lyst pinte og plagede han bønderne, som han hindrede i at blive
selvejere.
Under Beringschiold blev der ikke gjort ret meget for godset udover,
at han lod plante den firradede allé samt anlagde ridebanen. Ligesom
Fleicher var Beringschiold i forgrunden under sammensværgelsen mod
Struensee; til løn herfor blev han 1772 udnævnt til kammerherre.
25*
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Hule i Marienborg park (tegning af S. L. Lange i Det kgl. Bibliotek).

Han ejede Marienborg, indtil godset for 102.000 rdl. 1777 købtes af
ministerresident Charles Frangois Bosc de la Cåbnet te.
Marienborgs nye ejer var af en fransk slægt, der havde valgt Hol
land som nyt fædreland. Som dette lands ministerpræsident var han
kommet til København i året 1760. På sit gods afskaffede han træ
hesten og var blidere sindet imod bønderne end sin forgænger, men
synes i øvrigt ikke at have interesseret sig synderlig for driften af
Marienborg, som nu en kort tid kom til at hedde Calmettenborg.
Det var først under hans yngre søn, gehejmeråd og kammerherre
Gérard Pierre Antoine de Bosc de la Calmette, der oprindelig var
officer og i 1776 blev naturaliseret som dansk adelsmand, og som ved
faderens død 1781 overtog Marienborg, at godset blev bedre styret.
Denne ejer har æren af at have hævet godset til den betydelige ejen
dom, det siden da har været, og han ejede også Liselund. Han tilhørte
mere kunstens verden end landbruget. 1803 gik Marienborg og Lise
lund i arv til den eneste søn kammerherre Charles Reinhard Bosc de
la Calmette. Han gik under navnet »Den tykke Kammerherre«, og
han var hverken landmand eller havde den ringeste indsigt i styrelsen
af godset. Gården blev i 1806 forpagtet ud, og selv kom han under
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frivillig administration i 1817. Efter hans død 1820 blev hans ejendom
solgt for at dække gælden. Marienborg med alt tilliggende blev ved
offentligt salg afhændet 1821 for en sum af 228.000 rdl. til hofjæger
mester Peter Adolph Tutein.
Tutein var med fuld føje anset både som godsejer og politiker. Han
var en fremskridtsmand inden for landbruget og følte fæstevæsenet
som en hindring for sine bestræbelser. Han fik hoveriet afskaffet; på
tålelige vilkår blev en stor del af Marienborgs fæstegods solgt, og ejen
dommen blev forbedret f. eks. ved dræning af markerne.
Tutein byggede den nuværende hovedbygning, der er opført i gule
mursten i 2 stokværk i årene 1853 - 55 efter tegning af arkitekt V.
Th. Walther, i ren italiensk stil, 110 fod lang og 52 fod bred med
et oprindelig 80 fod højt, firkantet tårn. Foran hele hovedbygningen
til haven er der en af kampesten opført terrasse i højde med 2. etage.
I 1856 byggedes den monumentale indkørselsport fra landevejen. Lige
som den tidligere hovedbygning danner den en firkant med 3 længer
og avlsgården, der før branden i 1908 med sine alentykke mure var
250 fod i længden og 50 i bredden, opført af marksten, for det meste
granit, og tegltækket. Den tørlagte Kostervig (ca. 450 tdr. Id.) erhver
vede Tutein i 1874.
I 1888 købtes Marienborg af kammerherre, hofjægermester, greve
Hemming Vilhelm Moltke til Bregentved. I 1893 lod han den af Cas
per Moltke byggede gamle hovedbygning nedrive og på dens sted
opføre en ny fløj i tilslutning til Tuteins bygning, efter tegning af
arkitekt Axel Berg og med tårnet som en slags forbindelse mellem de
to fløje. Gennem det sidste halve hundredår har Marienborg oplevet
fremskridt, såvel inden for land- og skovbruget som på mejeriets og
teglværkets områder. Efter brand blev avlsgården genopbygget ved
arkitekt Gotfred Tvede. Greve Moltke var meget afholdt på sin egn,
som den hjertensgode og rettænkende herremand han var. Efter hans
død i 1927 blev godset drevet af hans enke Clara Moltke, født Schnack.
I 1934 frasolgtes den inddæmmede gård Kostervig. Haven er anlagt
af G. P. A. de la Calmette, der anvendte betydelige summer på an
læggelsen og vedligeholdelsen, men den blev delvis forandret og ud
videt af hofjægermester Tutein. En kanal med flere broer snor sig
rundt i haven til en lille sø, bag hvilken to høje bærer smukke træ389
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grupper. En granitsøjle fortæller om den abe, som under jordskælvet
i Lissabon 1759 frelste Charles Frangois Bose de la Calmettes børn
ved at varsko deres guvernante. Omkring 1800 fandtes i haven vækster
fra mange verdensdele, især Amerika ; de trivedes over al forventning
godt, navnlig de eviggrønne planter ; endnu ses adskillige sjældne træer
i Marienborgs have.
Godset, der 1948 blev overdraget til den nuværende ejer Peter Chri
stian Frederik Gustav greve Moltke, har et tilliggende på 2.130 tdr.
Id., hvoraf de 345 tdr. under Egelykke.
AXEL PONTOPPIDAN
EJERE

Kronen
1658 Jacob Nielsen Danefer
Kronen
1769 E. Fleichcr og M. Beringschiold
1777 C. F. B. de la Calmette
1821 P. A. Tutein

BYGNINGER
Kaldt Nygaarde
ca. 1685 Hovedbygning opført
ca. 1707 Ny hovedbygning
Nu kaldt Marienborg

1853- 55 Hovedbygning opført ved
V. Th. Walther
1888 H. V. Moltke
1893 Gamle hovedbygning nedrevet
og ny fløj opført i tilslutning
til den nuværende ved
Axel Berg
1908 Avlsgården genopført efter
brand ved G. Tvede

Nordfeld set fra sydvest (fot. Niels Elswing).

Nordfeld
Elmelunde sogn, Mønbo herred, Præstø amt

På Møns nordkyst ud imod Faksebugten omtrent midtvejs mellem
Stege by og Møns Klint, men langt fra den stærkt trafikerede hoved
vej, ligger godset Nordfeld. Hovedbygning og avlsgård er idyllisk
beliggende små 400 meter fra stranden midt inde i den tilhørende
bøgeskov og omgivet af et storslået parkanlæg. Fra højdepunkter i
nærheden er der den smukkeste udsigt ud over Faksebugten og helt
op til Stevns Klint.
Kun godt halvandet hundrede år har herregården eksisteret og det
meste af tiden i samme slægts eje; men begivenhederne om dens op
rettelse er i sig selv et lille stykke samtidshistorie fra stavnsbåndstidens
brydninger mellem godsejervælde og bondeeje — det gamle problem
om storgods kontra bondebrug. I det 16. århundrede var Møn delt
mellem en række adelige godsejere, og jorden underlagt et antal nu
forlængst nedrevne hovedgårde. Disse adelige ejere blev under Fre
derik II og Christian IV udkøbte gennem mageskifter, og hele Møn
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Parti af Nordfelds have 1809. I baggrunden til højre ses nogle af gårdens bygnin
ger. Maleri af C. W. Eckersberg, tidligere på Vilhelmsborg.

blev kongeligt domæne og udlagt som særlig kongelig vildtbane. De
danske kongers jagtinteresser befriede de mønske bønder fra det ret
vilkårlige adelige tryk og gjorde dem til statsfæstere. Da der kun blev
oprettet to små kongelige ladegårde — Stege og Elmelunde — var det
et ret ubetydeligt hoveri, bønderne kom til at yde.
Det var de begyndende landboreformer i forbindelse med regerin
gens stadige pengemangel, der bevirkede, at det mønske krongods i
slutningen af tresserne blev udbudt til salg. I det kongelige brev af 4.
april 1769, der berammede domænesalget, blev det udtrykkelig poin
teret, at et hovedøjemed ved salget var udbredelsen af selvejendom.
Jorden skulle realiseres sådan, at kun, hvor bønderne ikke så sig i
stand til selv at købe, måtte der udlægges godser, og i så fald kun
med et indskrænket antal hoveripligtige bønder. Alt var således til
syneladende fra regeringens side lagt op til bøndernes fordel, men det
skulle komme til at gå helt anderledes. Til at lede Møn-salget beskik392
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kede regeringen kollegieembedsmændene grev Hoick og Thygesen.
I modstrid med ånden i det kongelige brev inddelte de nu øen i 5
hovedgårde og henlagde det meste bøndergods som hoveripligtigt her
under. Godserne skulle ganske vist ved auktionen opråbes enkeltvis,
men som en yderligere hindring for bøndernes overtagelse bestemtes
det, at de, der fik højeste bud, straks skulle stille kaution, i hvert fald
senest næste dag kl. 10. Det gik da også, som man kunne vente under
disse betingelser. Bønderne havde sluttet sig sammen godsvis og fik
ved auktionen tilslået de fire første hovedgårde som højestbydende,
men det lykkedes kun at skaffe kaution for gårdene nr. 2, 3 og 4.
Prisen för nr. 4 — det senere Nordfeld — var 41.650 rdl. Alt i alt lå
priserne temmelig højt, ca. 100 rdl. pr. td. htk. imod 72 pr. td. ved
salgene på Falster få år forud. Hvad enten det nu har været på grund
af mislig betaling eller af andre årsager, gik købet af Nordfeld noget
senere tilbage, og endnu i fire år forblev godset i kongens besiddelse.
Først i marts 1774 skred man til afholdelse af ny auktion, og nu
efter de Guldbergske retningslinjer med udelukkelse af bøndernes del
tagelse. Auktionen afholdtes i det kgl. rentekammer, og Nordfeld
blev her for den betydeligt lavere sum af 32.000 rdl. tilslået lands
dommer på Lolland Jørgen Wichfeld, men først 25. september 1777
fik den nye ejer skøde på ejendommen. Skødet omfattede 29 tdr. htk.
fri hovedgårdstakst og 10 tdr. skovskyld, samt knap 425 tdr. htk. bøn
dergods ager, eng og skov. Nordfelds bønder måtte således atter for
en tid prøve det regelmæssige hoveri. For Møn som helhed betød
domænesalgene, at af en tidligere så godt som hoverifri bondebefolk
ning blev nu godt halvdelen hoverigørende. Wichfeld var søn af en
Nykøbing-købmand, der ved handel i større stil havde tjent sig en
formue. Foruden Nordfeld ejede han Engestofte, hvor han søgte at
gå i faderens fodspor ved oprettelsen af en pudder- og stivelsesfabrik.
Han blev i 1777 optaget i adelsstanden og to år efter udnævnt til
etatsråd. På sin nyerhvervede mønske besiddelse opførte han umid
delbart efter købet, i årene 1774- 1776, en hovedgård på den nuvæ
rende plads. Hovedbygningen bestod af 2 våningshuse indrettet dels
til herskabsbolig, dels til mejeri. Derforuden var der 6 længer stråtækte
bindingsværks udhuse. Forsynet med bygninger og i forbedret stand
afhændedes gården i 1787 for 48.275 rdl. til Peder Sølling, der besad
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den i de tyve næste år under landbrugets gode konjunkturer. Disse i
forbindelse med den almindelige pengeforringelse bevirkede, at gården
i 1806 kunne indbringe den formidable sum af 210.000 rdl. Køberen
var kammerherre Christopher Schøller Bülow, der i forvejen ejede
Tybjerggaard og Gyldenholm. Yderligere købte han nu samme år
Aalebæksgaard for 35.000 rdl. Bülow var på dette tidspunkt lige ble
vet udnævnt til deputeret i det Danske Kancelli og stod ikke mindst
efter sit ægteskab med hofdame, baronesse Güldencrone, overfor en
strålende karriere. På Nordfeld forsøgtes i hans tid en betydelig for
øgelse af høavlen ved udtørring af den gården tilhørende del af Borre
Sø. En opmåling 1808 viste, at denne lå en fod højere end havet. Der
påbegyndtes gravning af en kanal ud til havet over den såkaldte Kors
slette, og der bestiltes en hollandsk vejrmølle, som efter planen tillige
skulle male korn for omegnens beboere. En truende proces fra mølle
ejerne, der forudså deres næring ødelagt, og en valen holdning fra
rentekammerets side fik foreløbig planen til at strande. Ved vandets
udpumpning skulle ellers efter beregningen kunne indvindes ikke min
dre end 2000 læs hø årligt. Bülow var 1816 avanceret til stiftamtmand,
men to år efter blev han dispenseret fra sit embede på grund af kon
kurs. 1820 blev begge hans mønske gårde af boet afhændet til amt
manden over Præstø amt, lensgreve Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe, for kun 193.000 rdl., en sum, der dog med omkost
ninger voksede til omtrent 229.000 rdl. Bülows senere skæbne blev
temmelig tragisk. Efter at være suspenderet fra sit embede og tiltalt
for tilvendelse af offentlige midler flygtede han til udlandet. 1821
idømtes han fængsel og berøvedes embede, rang og adelsrettigheder.
Vanæret og landflygtig døde han på et hospital i Hamborg.
Nordfeld var ved Danneskiold-Samsøes overtagelse tilnærmelsesvis
af samme størrelse som ved oprettelsen. Af hovedgårdstakstens godt
1200 tdr. Id. udgjorde agerjorden de 500. Der var en lille smule mere
eng og mose, og skoven udgjorde 250 tdr. Id. På gården var kommet
tekniske forbedringer som hestemølle, kærneværk og hakkelsemaskine,
der alle kunne benyttes under et. Til hovedgården hørte et skovrider
hus, et gartnerhus og to skovfogedhuse, de to sidste uden jord. Hoved
gårdens jorder var inddelt i 10 marker, hver på ca. 50 tdr. Id., og disse
dreves i en vekseldrift med stærk anvendelse af ærter og kløver. Høst-
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Musiksalon (fot. Niels Eiswing).

udbyttet var 8 å 9 fold. Besætningen omfattede 180 malkekøer og 6
tyre, for størstedelen af engelsk race. Af heste var der 20, af får 40
og af svin et nogenlunde lignende antal. Skoven ydede det fornødne
tømmer og brændsel, og i mosen fandtes rigeligt tørveskær. Det under
liggende bøndergods bestod af byerne Spejlsby, Hjertebjerg, Øster
mark, Torpe, Elmelunde, Nyborre, S. og N. Vestud, ialt omfattende
67 hoverigørende gårdmænd og 99 husmænd. En del af bondejorden
var under udskiftningen indtaget til skov — nemlig foruden Spejlsby
lukket, Østermarklukket, Kohaven og Torpelukket i Elmelunde sogn
— så bondehartkornet udgjorde nu 416 tdr. med et areal af 3461
tdr. Id. Hoveriet var fastsat efter forordningen og udgjorde for husmændenes vedkommende 3332 ugedage, 878 hovdage og 47 gående
ægter. Hus- og jordafgifter udviste 592 rdl. sølv årligt, og landgilden
beløb sig til 53 tdr. hvede, 103 tdr. rug, 295 tdr. byg og 25 tdr. havre.
Hertil kom størstedelen af Borre sogns kongetiende.
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Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe døde allerede 1823 på Gisselfeld
kloster, for hvilket han var overdirektør. Nordfeld gik i arv med
grevskabet Samsøe, indtil den sammen med de øvrige mønske besid
delser i 1842 gik over til den yngste søn, senere generalpostdirektør
og ordenskansler greve Otto Sophus Danneskiold-Samsøe. Efter arki
tekt F. Wilsbechs tegninger afløstes i hans tid den af Wichfeld opførte
hovedbygning af den nuværende. Den rejstes i to stokværk med tre
takkede frontispicer, hvoraf den midterste dannede den altanoverbyggede hovedindgang. Samtidigt omlagdes den 10 tdr. Id. store have til
et storstilet parkanlæg. Nordfeld, Aalebækgaard og Klosterskovgaard
arvedes 1894 ved faderens død af hofjægermester, teaterchef, greve
Christian Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe. Han var stærkt kunst
interesseret og blev samme år udnævnt til chef for Det kgl. Teater
efter kammerherre Fallesen. »Teatergreven«, som han kaldtes, viste
sig hurtigt sin stilling voksen og blev en fremtrædende skikkelse i det
københavnske liv. Han døde i 1908 og blev begravet på Elmelunde
kirkegård. Hans hustru, der var født Zahrtmann, drev gården videre.
Hun døde på Nordfeld i 1916 og efterfulgtes som ejer af sønnen greve
Viggo Danneskiold-Samsøe. Nordfeld gods er i 1930 gået ud af den
gamle slægts besiddelse og ejes nu af overretssagfører Janus Frederik
Krarup. Den er nu på 600 tdr. Id. ager, 300 tdr. Id. eng og 400 tdr.

Id. skov.
EJERE
Kronen
1774 J. Wichfeld

p SLOTH CARLSEN
BYGNINGER
1774-76 Hovedbygning og avlsgård
opført

1787 P. Soiling
1806 Ch. Scholler Bülow
1820 Chr. C. S. Danneskiold-Samsøe

1874 Hovedbygning ved F. Wilsbech
1930 J. Fr. Krarup

Liselund set fra syd (fot. Niels Elswing).

Liselund
Magleby sogn, Mønbo herred, Præstø amt
Møn har altid været et rigt begunstiget land; de yppige marker, det
rige fiskeri, skovene og den skønne natur. Selvfølgelig var det en be
siddelse værd at eftertragte. Kongerne havde tidligt sikret sig godser
på øen, og kirken erhvervede sig også ejendomme; til sidst blev hele
Møn dog kronens og tilfaldt som embedslen gennem lange tider rigets
fornemste embedsmænd, rigens hovmester eller statholderen i Køben
havn. På Elmelundegaard tilbragte Leonora Christine således 1636 - 37
sine hvedebrødsdage, og herfra var det vel, at hun pantsatte sine juve
ler for at hjælpe til at dække husbondens gæld. Landets ydeevne var
så anerkendt, at det var et af de første amter, som rigets store kre
ditor Gabriel Marselis slog sin klo i ved godspantsætningen for at
sikre sig sine udlånte penge gennem jord og skatter, skovhugst og
rovdrift. Så kom de år, hvor Møn lå til underhold for hæren, strenge
tider for befolkningen; da ryttergodset endelig blev solgt 1769, lyk
kedes det vel enkelte bønder rundt om at købe sig fri, men megen

397

PRÆSTØ AMT

Udsigt fra bakken over Schweizerhytten (fot. Th. Andresen).

jord oprettedes som herregårdsjord. Nygaarde ved Dame gik således
ved ryttergodsernes salg over til en højst omtvistelig person, til Struensee-katastrofens intrigant, Magnus Beringschiold. Få år efter gled
ejendommen dog over til familien de Bose de la Calmette.
For sin reformerte tros skyld måtte familien under Ludvig XIV
forlade sine godser i Nordfrankrig. Vel modtaget i Holland slog fami
lien sig først ned der. Af den yngre generation drog Charles Francois
til Schweiz, hvor han hurtig kom i intim forståelse med det schweizi
ske handelskyndige og fabrikationsivrige bourgeoisi, så han endog fik
Bernerborgerret. Han var dog samtidig generalstaternes gesandt der
nede. Han forflyttedes til Lissabon, hvor hans børn fødtes, og hvor
familien som ved et mirakel — en skrigende husabe og en let sovende,
behjertet guvernante — freistes fra den store jordskælvkatastrofe.
Han drog derfra som hollandsk gesandt til København, hvor han traf
åndsfrænder og jævnbyrdige inden for den kreds af nederlandske,
schweiziske og tyske fabrikherrer, vekselerer og pengemænd, som Fre
derik V’s merkantilistiske styre havde draget til landet. Han købte sig
hus her, følte sig hjemme og erhvervede, som sagt, også det gamle
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Nygaarde, som af Beringschiold var kaldet Marienborg, og som nu for
en tid fik navnet Calmettenborg; han lod sine børn naturalisere som
danske og indstillede dem efter omhyggelig opdragelse til embeds
vejen i deres nye fædreland, ja, han skaffede dem endog anerkendelse
som værende af dansk adel.
Den ældste søn Louis (»le petit Calmichon«), der havde været offi
cer, døde i Frederik VI’s tid, under et besøg på Calmettenborg, dagen
før kongen ville aflægge besøg dernede. Den yngste, Antoine, var
også militær, ritmester ved livgarden; men han havde i nær tilknyt
ning til de nye tidsstrømninger fået en opdragelse af æstetisk karak
ter. Han var bl. a. en dygtig tegner, hvad de 3 ungdomspasteller i
familieværelset på Liselund, der bærer hans signatur, vidner om, selv
om man måske må antage, at lærerens hånd er nok så kendelig som
elevens. En lille smuk tegning af hans hustru, noget dilettantisk, men
fint følt, skyldes også ham.
Gérard Pierre Antoine arvede 1781 Calmettenborg efter faderen,
blev et par år derefter amtmand på Møn og fik 1794 sit embede
Liselund ca. 1800. Stik af S. L. Lange.
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udvidet med Falster. 1777 havde han ægtet den beundrede Lisa Iselin,
en datter af den rige, schweiziske finansmand, og han blev den ga
lanteste og sentimentaleste ægtefælle blandt tidens danske elskere.
Calmettenborg havde den gang ikke nogen anselig hovedbygning,
men omkring stedet anlagde han en park i den nye stil, romantisk,
fuld af påfund, hvorved naturens skønhed skulle forbedres gennem
dybsindigt og åndrigt sprog.
Kort tid efter sin tiltrædelse af amtmandsembedet havde han købt
den nordligste del af Klinteskoven med Sømarkegaard af den Stege
amtsforvalter Mathias Schmidt og besluttede nu at benytte netop
kyststrækningen her til at indrette sig en eremitage, et fredeligt
landbo, hvor naturens skønhed og vekslende spil under kunstnerisk
tvang kunne blive en ideel type på landhuset udstyret efter tidens
naturlængsler. Han skabte her af reminiscenser fra sin og hustruens
store rejse 1790-91 gennem Tyskland og Schweiz og ved hjælp af
dygtige danske arkitekter og håndværkere, som arkitekt Andreas
Johs. Kirkerup og direktøren for møbelmagasinet J. C. Lillie samt
sikkert flere andre, en enestående besiddelse.
Omgivelserne blev regulerede og deres karakter udnyttet. Søer ud
gravedes, og deri anlagdes øer med meget sigende monumenter og
mindesten om ideel harmoni, rislende kildeløb, dæmninger, broer,
vandfald, bondehuse, ruiner, bastioner og små sindrige mekanismer
skulle gøre stedet til en drømmeverden, et jordisk paradis. Norske
hus byggedes og Schweizerhytten, badehuset og kapellet, pavillonen
»China« ; men centrum blev det lille slot, som nu hedder Gammel
Slot, en beskeden T-formet énetages bygning delvis med kælder, lagt
i læ af en høj bakke mod stranden ; den store spisesal med de franske
dørvinduer ud mod en søjlegang blev efter den oprindelige plan
indrettet således, at man her skulle have haft andegården på den ene
side ud mod den lille dam, og ud mod den anden burene fra et lille
menageri, antagelig dog kun for fjerkræ. I hovedlængen, T-ets over
streg, ligger den store symmetriske indgangssal, og til hver side findes
to smallere stadsstuer og bag dem mindre stuer. Tag-etagen er, hvad
rumfordeling angår, genialt udnyttet; dennes meget smukt dimen
sionerede små værelser har en ejendommelig hygge og findes i så
stort tal, at det lille hus var i stand til at huse adskillige gæster med
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deres tjenere. Det bohave, Calmette bragte til stedet, var i sin stil ud
søgt og fremragende. Lillie har været med til værelsernes dekorering
og utvivlsomt også til udvælgelse, måske også til tegning, af møblerne.
1795 har huset været færdigt.
Tiden efter at ægteparret rykkede ind på Liselund, som ejendom
men straks var blevet døbt, gik med forskønnelse. Forelsket og ele
gant udspekulerede Calmette bestandigt nye overraskelser til sin
hustru. På skrænten mod havet, langt inde mellem buskene, fandtes
den mindestøtte f. eks., som han satte ved sin hustrus yndlingsbænk
med billedet af 2 gratier og med underskriften: »De venter paa deres
Søster«. Kun kort tid nød gehejmeråden — thi så langt nåede han
mod ærens top — glæden ved denne nyskabte herlighed; allerede
år 1803 afgik han ved døden; hans enke fulgte ham 2 år efter.
Sønnen Charles Reinhold de la Calmette syntes ved sin fødsel
begunstiget af guder og mennesker; hans stedbedstefader var gehejmeråd J. F. Classen, hans onkel kongens overkammerjunker, selv
ejede han Calmettenborg og Liselund og fik efter moderen det Iselinske fideikommis, afløsningen for godset Iselingen, efter mosteren
det Rosenfeldtske fideikommis. Han blev student; men ellers ved
man ikke meget om ham; 1812 opnåede han kammerherretitlen.
Heller ikke ham tiltrak byens saloner, uden forsåvidt det var spise
salene, og han blev en fabel for hele Møn på grund af sine materia
listiske interesser. Til slægtningenes forfærdelse besluttede han år
1810 at gifte sig med en af distrikslæge Mackeprangs mange børn.
Denne ejede Fremmerupgaard oppe bag Stege, og det var Martha
Sabine, der fik den lidet lystelige lod at vandre til brudeskammelen
med den tykke herre. Vi kender hendes billede, romantisk stående
ved kaskaden på Liselund og malet af Kratzenstein-Stub. Under
Reinholdt de la Calmettes korte levetid destilleredes den betydelige
formue. Da han døde 1820, var der lidet tilbage af rigdommene, og
han var sat under administration. Calmettenborg måtte sælges og
Liselund opgives; men denne ejendom købte hans venner, Frederik
Raben-Levetzau-Huitfeldt til Kærstrup og dennes hustru Emerentia
Rosenkrantz-Huitfeldt, og her fik enken, kammerherreinde Calmette,
lov til at blive boende, så længe hun levede. Medens ejendommen
endnu en gang skiftede ejer, sad hun stille og ene på det gamle slot,
26 DSH 5
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pietetsfuldt værnende det, som havde været, og som blev tilbage. På
en tid, da landbrugets pengerigelighed og voksende overskud overalt
ellers gav godsejerne midler i hænde til at feje det fra fædrene ned
arvede ud og erstatte det med nyere ting fra Christian VIII’s og
Frederik VITs epoke, værnede hun, ivrigt bevarende, det gamle.
Således er det gået til, at ikke blot et enkelt interiør, men hele huset
og bygningen, ja bygningerne, i hovedtrækkene står, som da de blev
indrettede til Lisa eller Martha Sabine Calmette. Da kammerherre
inden 1877 døde, flyttede Gottlob E. Rosenkrantz ind i det gamle
slot, men snart måtte familien indrette sig en mere bekvem bolig,
som 1886 - 87 blev bygget af arkitekt Philip Smidth på højden over
parken, og det gamle slot blev indrettet til sommerbolig, især for
kunstnere og malere; Alexander Wilde boede her gennem mange år,
da han var amtsforvalter i Stege, og siden har Georg Achen og Peter
listed haft til huse derude. Over hele landet er billeder fra de stem
ningsfulde stuer på Liselund spredt, og rundt om i befolkningen
begyndte man at få øjnene op for den ejendommelige karakter,
som dette skønne sted har. Men tiden gnaver ikke ustraffet. Det
blev en betydelig byrde at bevare det skønne hus; allerede baron
Fritz Rosenkrantz havde i sinde at overdrage det gamle slot til en
eller anden institution, som gennem tiderne kunne påtage sig værnet
af denne ejendom. »Det særlige Bygningssyn« trådte en gang til for
at yde hjælp til bygningernes bevarelse. Men trods dette blev ste
det mere og mere forvandlet fra et drømmeslot til en forkrænke
lighedens bolig. Talrige forsøg blev gjort på en mere effektiv hjælp
til stedets bevarelse. Da »Foreningen af 3. December 1892« ved ar
kitekt Aage Rafn udsendte Louis Bobés og C. A. Jensens skønne bog
om Liselund med de fortræffelige opmålinger fra stedet, vakte det
furore ud over landets grænser. Typerne blev til en vis grad målgi
vende i Norge, hvor møblerne føltes hjemlige, og i Sverige dannede
Liselundbogen på sin vis epoke inden for kunstsløjd-foreningerne.
Men herhjemme var det, som forholdene lå, vanskeligt at komme
nogen vegne.
Til slut bestemte baron Erik Rosenkrantz, der 1920 havde erhver
vet ejendommen fra sin fader for 430.000 kr., at nu måtte der gøres
noget særligt. Han tilbød for en beskeden sum i årlig leje uopsigeligt
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Forstuen eller Havestuen. Klceberstensovnen og de smukke møbler før vægdeko
rationernes nedtagning (fot. Th. Andresen).

at overlade de gamle bygninger og komplekset derom, den egentlige
park og haven, til en institution, som ville påtage sig at drive og
værne stedet og give publikum adgang dertil i samme udstrækning
som hidtil.
Derved kom bevaringsarbejdet igang. En institution under under
visningsministeriet, »Liselund gamle Slot«, blev stiftet og fik konge
lig konfirmation den 10. juni 1938. Efter forskellige foreløbige arbej
der blev ledelsen af restaureringsarbejdet overdraget arkitekt Aage
Rafn under tilsyn af et museumskyndigt udvalg, og havens genind
retning lagdes på samme vis i hænderne på havearkitekt C. Th.
Sørensen. I 1943 sikredes bygningerne på tag og fag; men restaure
ringen af det indre stod endnu tilbage, indtil en endelig plan blev
vedtaget i 1964 samtidig med, at det blev vedtaget at søge Gamle
Slot underlagt Nationalmuseet. På parkens tilbageførelse mod det
oprindelige anlæg må der stadig arbejdes.
26*
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Detalje af
Lillies dekoration
i Abestuen
(fot. Th. Andresen).

Som stedet nu står som et offentligt tilgængeligt museum, er det en
betydelig berigelse af danskernes kulturskat. Stuerne i Gamle Slot
har beholdt deres oprindelige møblering. Forstuen eller havestuen bag
den søjleprydede indgang har sine fine udskårne kanapeer, hvide med
grøn bemaling, og spejle med brogede guirlander; de to klæberstensovne findes endnu på deres plads. Mod vest ligger »Abestuen« med
dens fine dekoration, med gamle møbler og de morsomme ovne som
etruskiske vaser, mod øst »Lisas Soveværelse« eller spøgelsesstuen
med den smukke tylsomhængte seng og elegante hvide møbler. Bag
den findes kammerherrens stue med gamle mahognimøbler, og bag
Abestuen ligger familiestuen med kammerherreindens portræt, med
familiebilleder af Jens Juel og andre, med Søren Læssøe Langes
malerier af Liselund og Calmettenborg omkring 1800 og med de lyse,
rødtbetrukne stole, som er signerede Esmann. Også spisestuen har
sit oprindelige udstyr.
Var slottet og haven end hovedpunktet for Liselund, må man
ikke glemme, at der uden for parkens drømmeverden eksisterede en
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realitet, godset; skove omrammede parken, og ind mod land lå et
dyrket terræn. I baronesse Rosenkrantz-Huitfeldts tid havde hendes
brodersøn baron Gottlob E. Rosenkrantz styret hendes godser, og da
han selv arvede Liselund 1843, var han, den høje administrative
embedsmand, nok i stand til at få det mest mulige ud af besiddelsen.
Han arronderede godset, udvidede skoven og forbedrede ladegården.
Baron Rosenkrantz blev amtmand i Thisted, senere stiftamtmand i
Viborg, og døde 1884. Hans enke, baronesse Louise, solgte gården til
sin næstældste søn, baron Fritz; den var på ca. 20 tdr. htk., dertil
kom Borre kirke og 300 tdr.Id. skov; bøndergodset, 16 gårde og
24 huse, ialt 88 tdr. htk., beholdt enkebaronessen til sin død 1911.
Den unge baron havde en tid været officer, men uddannedes derpå
som forstmand, og skovene har altid været kælebørn på Liselund.

Spisestuen
(fot.
Th. Andresen).
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Baronen havde 1883 ægtet Anna Oluffa Krabbe, en niece af genera
len. Da det unge par næste år blev godsejere og flyttede ind på
Gamle Slot, var det ikke mere velegnet for vinterbeboelse; det nye
store hus blev da opført. Oprindelig var udblikket lukket af en høj
skovklædt klint; men underjordiske kilder havde udhulet under
grunden, og ved nogle mægtige skred i 1902 og 1905 gled store skov
partier, over 12 tdr. Id. ud i havet. Lisas yndlingsplads ved klintestien
blev ødelagt, og kammerherreindens have på højden, »Ruinen«,
»Bastionen«, badehuset og »Kapellet«, djævlebroen og klintekorset
forsvandt. Som et åbent sår lå kystlinien efter den ulykke; den til
plantedes, og nu gror der atter træer på skrænten. Baron Fritz døde
1925, men 1920 havde hans ældste søn baron Erik, der som han var
forstmand, købt ejendommen. 1930 brændte kostald og lade, og en
ny bygning blev opført. De øvrige avlsbygninger restaureredes 1942.
Godset blev i 1956 overtaget af sønnen, oberstløjtnant, baron Niels
Oluf Fritz Hermann Rosenkrantz, der har indrettet Ny Slot til inter
nationalt feriecenter. Arealet er nu 600 tdr. Id. hvoraf halvdelen

er skovEJERE

OTTO ANDRUP
BYGNINGER

Kronen
1783 G. P. A. de Bose de la Calmette

1792-95 Hovedbygning ved A. J.
Kirkerup. I dag kaldt Gamle
Slot
1820 Fr. Raben-Levetzau-Huitfeldt
1843 G. E. Rosenkrantz
1886 - 87 Ny hovedbygning ved
Philip Smidth
1938 Restaurering af Gamle Slot
ved Aage Rafn
1962 Ny Slot ombygget ved
Kaj Bengtsen
1964 Istandsættelse

Klintholm set fra vest (fot. Niels Elswing).

Klintholm
Magleby sogn, Møn bo herred, Præstø amt

På Høje-Møn, mellem Magleby og Mandemarke, ligger herregården
Klintholm. Mod øst strækker skovbæltet sig langs de stejle kridt
klipper, og i vest møder øjet agerlandets dalende vidder.
Ved salget af det mønske domænegods 1769 blev Klintholm hoved
gård nr. 5, og hoveriet genindførtes. Agent Ditlev Staal købte rytter
godset af staten for 42.358 rdl. og opførte i det følgende tiår de
ældste bygninger. Om disse ved vi såre lidt. Den 29. juli 1771 gav
murermester J. G. Demel den »velædle og velbyrdige Hofagent«
Staal tilbud på opførelsen af et forvalterhus og et kornmagasin. Året
forinden havde negocianten ladet indrette en rummelig stald. Herud
over meddeler godsarkivet intet fra ældre tid af bygningshistorisk
interesse.
Da købmanden døde (1798), erhvervedes jord og ejendom af
justitsråd Jacob Brønnum Scavenius (1749- 1820) til Gjorslev, søn
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Klintholm 1864. Efter Richardt og Secher.

af handelsmand Peder Christensen Brøndum af den kendte skagenske
slægt; efter at have taget artium i Aalborg bibeholdt han sit latiniserede disoipelnavn Scavenius d. v. s. skagbo. Han fortsatte ikke stu
dierne, men arbejdede en tid som volontør i rentekammeret. Senere
trådte han i Asiatisk Kompagnis tjeneste og forfremmedes til faktor.
1792 genså han fædrelandet efter 15 års virke i Østen. Scavenius
vendte hjem som formuende mand; sine rigdomme omsatte han i
sjællandsk muld og kridt fra Stevns, idet han året efter tilbagekom
sten købte det frigjorte Lindencroneske stamhus for 200.000 rdl.
Herved kom han i besiddelse af Gjorslev, Eskildstrup og Søholm ;
1798 lagde han Klintholm til de øvrige godser. Købesummen var
102.000 rdl. Som jorddrot lagde Scavenius fremragende evner for
dagen; han udskiftede bondejorden og indhegnede skovene.
Forretningstalentet kom ham til gode ved kridtstensbrydningen på
Stevns og anlægget af fabrikken ved Bøgeskov. Den alsidige herre
mand bedrede de undergivnes kår og øgede sin egen kapital. Desuden
havde han litterære og bibliofile interesser, var ivrig bogsamler og
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dyrkede sprog og historie. 1793 indgik han ægteskab med Karina
Lucia Debes (1775 - 1825), hvis moder var født Suhr. Således knytte
des Scavenius ved familiebånd til det Suhrske handelshus og færdedes
hyppigt i gården på Gammeltorv.
Om den oprindelige hovedgård ved vi kun, at »den 7de August 1819
afbrændte den næsten ganske ved Lynild. Eierens Vaaningshuus alene
blev med nogen Beskadigelse staaende«. Året efter denne sørgelige
ildsvåde døde justitsråden, og enken byggede i sin sidste levetid »to
Vaaningshuse af Bindingsværk og brændte Steen, en Lade, 132 Alen
lang og henved 25 Alen bred, et Fæhuus, 65 Alen langt . . . alle tegltæggede ... Det øvrige er siden opført af Grundmuur, hvortil er be
nyttet Kridtsteen fra Stevns«.
Efter enkens død 1825 arvedes Klintholm af sønnen Lucas Frederik
Scavenius (1806 - 32), som det følgende år solgte godset til sin broder
kammerjunker Peder Brønnum Scavenius (1795 - 1868) til Gjorslev.
Denne var af uddannelse jurist og beklædte en stilling i rentekamme
ret. Den klarhjernede og energiske personlighed var ikke blot en beDen gamle hovedbygning (fot. Carl Østen).
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Ladebygningen (fot. Niels Elswing).

tydelig landmand, der forvaltede sine godser med stor dygtighed ; han
udmærkede sig også i det offentlige liv og blev en anerkendt politiker,
som hævdede standens rettigheder. 1834 valgtes han til deputeret for
sædegårdsejerne i Roskilde stænderforsamling, en tillidspost, han vare
tog til krigsåret 1848. Med sin konservative indstilling nærede han
uvilje mod forfatningsloven, der betød en total omvæltning af det
herskende statssystem. Som medlem af den grundlovgivende forsam
ling ønskede han ikke, at kongen skulle blive »en Automat«, »en pyn
tet Dukke, som man ved højtidelige Lejligheder førte i Procession til
Moro for Publikum«. I bondesagen slog han til lyd for selvejets ud
bredelse, men var på den anden side ingen modstander af det gam
meldags fæste. Sin konservative linie holdt han som tilhænger af
helstatsgruppen, der stod i opposition til ejderpartiets liberale kurs.
Som belønning for sin utrættelige virksomhed i vort lands tjeneste
ophøjedes godsejeren 1843 i adelsstanden. Personlig var han typen på
en stolt landjunker, der foruden sine agrariske og politiske interesser
også plejede kunst og videnskab. Han overlevedes af hustruen Char
lotte Sophie, født Meincke, som døde i Rom 1872. Herman Bissen
har gengivet kammerherrens træk i en smuk og værdig buste, som fin
des på Klintholm.
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Den fri hovedgårdstakst var 81 tdr. 6 skpr. jordskyld, samt 9 tdr.
2 skpr. skovskyld, medens det ufrie hartkorn androg godt 22 tdr. jord
skyld og 4 skpr. skovskyld. Hele arealet var 2013 tdr. Id., væsentligt
beliggende i Magleby sogn. Foruden agerjord og eng hørte Råbymagle mose ind under gården. Skovområdet udgjorde 1184 tdr. Id.,
heri indbefattet klintefaldene, nogle er bevoksede med bøgekrat, samt
strandbred, sø og flyvesand. Bøndergodset bestod af landsbyerne
Mandemark, Busemark, Businge, Magleby, Stubberup og Råbymagle,
der ialt talte 81 fæstebønder. Den samlede jord- og skovskyld (inci.
den såkaldte Tiendegaard i Borre sogn) var henved 408 tdr. htk.;
hertil kom landgilde, hoveripenge og andre afgifter. Til godset hørte
desuden Magleby og Elmelunde kirker med tiender, samt et teglværk,
et kalkbrænderi og avlsbruget Stengaarden (opført 1803). Markerne
tilsås i fireårigt skifte: 1. Efter hel brak, vintersæd. 2. Ærter. 3. Byg.
4. Havre med kløver. Gødningen rækker årligt til ca. 50 tdr. Id. Om
høstudbyttet meddeles intet. Ved gården holdes et hollænderi med
omkring 100 trivelige køer. Fårebestanden beløber sig til 30 - 40 styk
ker, og af svin var der kun til eget brug, »og saamange som kunne
fedes med Valle om Sommeren«.
Hvad bygningerne angår, må man formode, at de i længden ikke
har tilfredsstillet ejerens behov. Han boede jo på Gjorslev og har kun
i kortere perioder besøgt Klintholm, som bestyredes af en forvalter.
Nu fik kammerjunkeren åbenbart lyst til at færdes hyppigere på sit
mønske domæne. 1837 lod han det ældre hovedhus nedbryde og er
statte af et nyt med hvidpudsede tostens mure og rødt tegltag. Her
skabsvåningen fik tre grundmurede fløje, fortil i én etage med kvist
vinduer, bagtil i to lave stokværk. (Den skæmmende ændring af
østfløjen er foretaget senere.) På den modsatte side af gårdspladsen
indrettede man en forvalterbolig. Et buet, »romersk« stakitværk for
bandt bygningerne og indhegnede haven, der blev omlagt i engelsk
smag af gartner Krause.
Som arkitekt benyttede Scavenius Gustav Friedrich Hetsch, der var
toneangivende herhjemme, især på interiørkunstens område. Han var
skolet i Paris i kejsertidens tørre og pragtlystne klassicisme, som han
tilpassede efter vore borgerlige forhold. Den Hetsch, vi få år senere
møder på Gjorslev — »maskingotikeren« — er en ganske anden end
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den diskrete, klassisk simple indendørsarkitekt, der præger Klintholm.
Ved hjælp af korrespondancen mellem professor Hetsch i Køben
havn og godsforvalter Løwe, der i kammerjunkerens fravær tog sig
af byggesagerne, kan vi følge arbejdets gang. Det nye hus rummede
foruden entreen, salonen og havestuen en stor og stilfuld spisestue,
samt kabinet, køkken, sove- og gæsteværelser. Til dagligstuens enkle
og velproportionerede døre med rektangulære og kvadratiske fyldinger
er tegningerne bevarede (i landsarkivet). Spisegemakket havde oprin
delig glasdøre og oliestrøgne vægge. Loftsudsmykningen i de to sidst
nævnte rum er formentlig af lidt yngre dato; de skyldes den fine
dekorationsmaler Chr. Hilker, der ved århundredets midte arbejdede
for godsejerstanden og det velstillede borgerskab. Man må antage, at
disse lofter er samtidige med havestuen og biblioteket på Gjorslev
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(omkring 1843 - 44). Hilker dyrkede med forkærlighed det pompejan
ske vægmaleri, som var på mode i 1840’erne.
Hetsch tilså byggeriet i sommeren 1837, men overlod i øvrigt op
synet til sin elev N. S. Nebelong. Udgifterne til murer-, snedker-,
maler- og klejnsmedearbejder androg ialt ca. 3000 rdl.
Klintholms stuer prydes af smukke møbler og kunstgenstande, af
hvilke adskillige stammer fra gammel tid; således har Hilkers gode
ven og ældre samtidige, billedhuggeren Herman Ernst Freund (1788 1840) komponeret et yndefuldt, antikiserende møblement til daglig
stuen, og mejslet en åndfuld marmorbuste af Lucas Frederik Scavenius. Fra Gjorslev stammer et velbevaret Chippendale-sæt (seks stole
og en canapé), som efter traditionen blev foræret etatsråd J. B. Scavenius af en englænder.
Blandt familieportrætterne fremhæves Juels ovale pendanter af
etatsråden og hans hustru, født Debes, ægteparret O’Ferral (den nuv.
ejers oldeforældre på mødrene side), samt Adam Müllers billede af
kammerherreinde Charlotte Sophie Scavenius. Sidstnævnte maleri, som
Havestue (fot. Niels Elswing).
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Spisestue (fot. Niels Elswing).

hænger over kaminen i den store opholdsstue, er præget af Bieder
meiers borgerlige romantik og djærve menneskeopfattelse.
Efter P. B. Scavenius’ død 1868 gik Klintholm i arv til dennes søn
Carl Sophus Scavenius (1839 - 1901). Da Gjorslev blev overtaget af
J. F. Scavenius, den kendte kultusminister, flyttede broderen med sin
familie til det mønske gods. Imidlertid blev pladsen nu for trang til
helårsbeboelse, og ejeren lod derfor en ny, slotsagtig hovedbygning
opføre i hollandsk renæssancestil ved arkitekt August Klein (1873 - 75).
Denne stort anlagte herskabsbolig med tårn, kvistgavle og fremsprin
gende endefløje virker ved sine store vinduer, portalen og de skulp
turelle prydelser mere pretentiøs end det ældre, hyggelige stuehus. Ej
heller de nye, pompøse interiører kan måle sig med de gamle rum i
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intimitet Og fornem patricierkultur. Datiden, der yndede »historiske
stilarter«, var af en anden mening. Illustreret Tidende beskriver ny
bygningen således: »Alle udvendige Decorationer ere udførte af dansk
Kalksten brudte og hugne i Faxe. Igjennem Taarnets Hovedindgangs
dør, som er udført i Venedig, kommer man ind en Vestibule, hvis
Hvælvinger ere rigt udstyrede med Stukarbeider i Christian IV’s Stil.
Stueetagen optages alene af Beboelsesværelser, der alle have rigt ma
lede og forgyldte Stuklofte, tildels med Bjælkerne synlige, Parketgulve
og Terracottaovne med Kaminer. Væggene ere inddelte, i Felter, i
hvilke Eierens mange kostbare Malerier passe. I Spisesalen ere Væg
gene beklædte med virkelige Guldlædertapeter. Værelsernes Decorering er udført af Maler Hellesen.
Ved Siden af Vestibulen fører en Trappe op til øverste Etage, der
bestaar af Soveværelser og Gjesteværelser samt af et Badeværelse af
Faxe Marmor. Kjøkken med tilhørende Rum og Domestikværelser ere
i Kjælderen. En Buegang forbinder den nye Hovedbygning med den
gamle, som nu er indrettet til at huse Familiens G jester«.
Kammerherre, cand. jur. Carl Sophus Scavenius fødtes 1872 på
Klintholm, som han overtog 1918.1 lighed med sine forfædre var han
en kyndig og skønsom kunstsamler, der i årenes løb erhvervede en
række smukke guldalderbilleder og mangt et godt stykke kunstindustri.
I 1945 købte den nuværende ejer, hofjægermester Carl Christian Brønnum Scavenius godset af sin fader.
Det samlede jordareal udgør i dag 3.250 tdr. Id., hvoraf 1.500 er
skov og 1.050 ager. Til godset hører Møns berømte klint.
JØRGEN B. HARTMANN
EJERE
Kronen
1769 Ditlev Staal
1798 J. Brønnum Scavenius

BYGNINGER

Gården opført

1819 Nedbrændt
1820erne To våningshuse af bin
dingsværk og avlsbygninger
opført
1837 Hovedbygningen nedrevet og
tre-fløjet hovedbygning opført
ved G. F. Hetsch
1873-75 Hovedbygning opfort ved
August Klein

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 personal historisk 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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