Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab

Sommerudflugt 2017
Landhusholdningsselskabets årlige sommerudflugt går i år til Lolland-Falster. Turen starter
ved Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo.
Program:
Onsdag den 7. juni 2017
Kl. 11.00: Mødested ved Hotel Maribo Søpark - herefter afgang med bus til Knuthenlund
Kl. 12.00: Ankomst til Knuthenlund med foredrag og rundvisning af Susanne HovmandSimonsen
Kl. 13.30: Afgang fra Knuthenlund med bus
Kl. 14.00: Ankomst til Krenkerup Gods og bryggeri
Kl. 15.30 Afgang fra Krenkerup Gods og bryggeri med bus
Kl. 16.00: Ankomst til Søholt Gods
Kl. 17.30: Afgang fra Søholt Gods
Kl. 18.30: Ankomst til Hotel Maribo Søpark
Kl. 19.30: Spisning på Hotel Maribo Søpark. Ved spisningen indgår en velkomstdrink, mens
yderligere drikkevarer er ved egenbetaling
Torsdag den 8. juni 2017
Kl. 08.00: Afgang fra Hotel Maribo Søpark med bus
Kl. 09.00: Ankomst til Corselitze Gods
Kl. 10.30: Afgang fra Corselitze Gods med bus
Kl. 11.00: Ankomst til Pandebjerg Gods
Kl. 12.30: Afgang fra Pandebjerg Gods
Kl. 14.00: Afrejse fra Hotel Maribo Søpark
Prisen for deltagelse bliver kr. 2.900 for medlemmer, kr. 3.500 for ikke-medlemmer og kr.
2.150 for studerende. (Alle priser er inklusiv moms).
Vær opmærksom på, at der er tale om en bindende tilmeldingsfrist til Elsebeth Vidø mandag
d. 15. maj på e-mail elsebeth@ifro.ku.dk eller på telefon 35 33 68 91. Da vi bliver inviteret
indenfor på flere godser, er der et maksimalt deltagerantal, men vi ser igen i år frem til god
tilmelding og et par rigtigt gode dage!
Betaling:
- Bankoverførsel: Reg.nr.: 2100 Kontonr.: 8070 007 062
Husk at skrive navn + “sommerudflugt” ved bankoverførsel
- Eller kontant betaling ved turens start
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Hotel Maribo Søpark
Overnatning vil i år ske på Hotel Maribo Søpark,
der ligger placeret med udsigt til Søndersø, men
samtidig også tæt ved Maribo by. Hotellet blev i
2015 overtaget af den fynske familie Jan Milling,
der i forvejen driver andre hoteller i landet, og Hotel Maribo Søpark blev dermed en del heraf og går
nu under navnet Hotel Søparken ved Milling Hotels.

Knuthenlund Gods
Knuthenlund Gods ligger ved Stokkemarke på Lolland og blev oprettet i 1729 af grevskabet
Knuthenborg. I 1913 blev godset dog solgt videre til en præmieret mejerist og godset er sidenhen forblevet i denne branche.
I dag drives godset af Susanne Hovmand-Simonsen, der er 4. generation på Knuthenlund,
sammen med hendes mand Jesper Hovmand-Simonsen og der lige som tidligere genrationer
har været involveret i mejeriproduktionen på både Lolland og Falster.
Siden 2007 har Knuthenlund Gods omlagt til økologisk drift, hvor der i de følgende år har
været stigende produktudvikling med håndlavede får- og komælksoste. Resultatet heraf har
blandt andet været flere internationale priser på godsets oste.
Udover mejeriproduktion er der i dag også landbrug- og fødevareproduktion, gårdbutik med
cafe og konferencerum.
Under oplægget af Susanne Hovmand-Simonsen vil der blandt andet fortælles om, hvordan
hun er nået til, hvor hun er i dag. Derudover også om de koncepter, som
godset arbejder med heriblandt ”fra
jord til bord”, livet på gården og biodiversitet. Efter foredraget vil der være smagsprøver på udvalgte oste og
charcuteri i gårdbutikken.

Krenkerup Gods
Krenkerup Gods ligger uden for Sakskøbing på Lolland og er i dag mest kendt for sit bryggeri på godset.
Starten af Krenkerup Gods blev opført i 1367, der skulle fungere som byens hovedgård, dog
er den ældste del af Krenkerup Gods dateret til cirka 1480.
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Fra 1367 og frem til i dag har godset ikke været solgt, men har været gået i arv gennem familien.
Siden da og frem til 1689 har der været foretaget flere tilbygninger og ombygninger, men
efter en alvorlig brand i 1689 er der kun foretaget mindre ændringer.
Da Juliane Frederikka Christiane komtesse Reventlow i 1774 giftede sig med Carl August
fyrst Hardenberg ændrede Krenkerup Gods
navn til Hardenberg Gods, men blev efter mere
end 150 år ændret tilbage til Krenkerup Gods
under Lensgreve Henrik Ludvig Haugwitz-Hardenberg-Reventlow.
Patrick Reventlow-Grinling er det familiemedlem, der driver godset i dag, og til forskel fra
tidligere generationer har der siden 2007, ud over land- og skovbrug, også været bryggeri på
godset.

Søholt Gods
Søholt Gods ligger, lige som Hotel Søparken, lige ned til Søndersø ved Maribo
på Lolland, dog på den sydlige del af
søen til forskel fra Hotel Søparken.
Det er uvist præcist, hvornår godset er
opført, men oprindelsen kan være tilbage fra 1389 under navnet Sct. Jørgensgaard, og var på
daværende tidspunkt kendt som kronegods. I dette århundrede bortforlenes godset til Morten Vensterman.
I 1804 blev der på det nuværende Søholt Gods opført en ny hovedbygning i to etager og
senere foran hovedbygningen anlagt en park præget af datidens engelske stil med græsplæner og enkeltstående træer.
Da godset sælges i 1852 til også daværende godsejer, Lauritz Jørgensen, foretages flere ændringer på bygningerne, der skulle ligge til grund for fremtidigt landbrug. Et minde fra denne tid ses i haven ved godset som en mindesten fra Lauritz Jørgens guldbryllup.
I starten af 1900 bliver godset solgt efter en brand, og i 1919 anlægges de avlsbygninger,
der også præger godset i dag. Fra 1919 og frem til 1994 har der været forskellige ejere gennem salg, for i 1994 at blive lagt sammen med Engestofte Gods.
I 2003 blev Søholt Gods købt af Frederik Lüttichau, og bliver i dag drevet gennem landbrug, skovbrug og jagt.
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Corselitze Gods
Corselitze Gods ligger på østkysten
af Falster ved Østersøen, og i navnet
antydes det, at stedet har været en
vendisk bosættelse.
Første gang godset er beskrevet er i
1231 som kongsgård.
Historisk set har godset mellem 1354
og 1603 været privatejet, men var i
middelalderen ejet af kongen og blev i 1603 byttet væk, endnu en gang til kongen, Christian
4., til fordel for et gods på Fyn.
I den efterfølgende periode og frem til 1766 gik Corselitze Gods derfor i arv mellem flere
kongesønner og døtre og blev benyttet af tre enkedronninger.
I 1718 blev godset hovedsæde for the falsterske ryttergods, der havde til pligt at levere hø
og græsning til rytterregimenternes heste.
Da godset blev solgt i 1766 til Johan Frederik Classen – og frem til hans død, udvides godsets land- og skovbrug samt kvæg- og fåreavl. Ved hans død i 1792 testmenteres godset til
fonden Det Classenske Fideikommis, og kan dermed ikke sælges, da godsets midler blev
båndlagt. For fremtiden skulle renterne af formuen desuden bruges til blandt andet at understøtte videnskabelighed samt at hjælpe og lindre fattigdom i området.
Også i dag ejes Corselitze Gods af Det Classenske Fideikommis, hvor overskuddet stadig
går til velgørende formål. Fonden ejer 4.500 hektar jord på Lolland og Falster samt mere
end 100 boliger.

Pandebjerg Gods
Pandebjerg Gods, der ligger
lige uden for Nykøbing Falster, består i dag også af Ny
Kirstineberg Gods, Nygaard
og en fjerde mindre ejendom.
Godserne har været familieejede siden 1878, da Pandebjerg Gods blev købt af Edward Tesdorpf og sidenhen blev Ny
Kirstineberg opkøbt af hans søn. Det er i dag også slægten af denne familie, der ejer godset.
På Pandebjerg Gods består den primære drift af planteavl med blandt andet korn, roer og
raps, skovbrug, jagt og husudlejning, hvor landbruget bliver drevet i driftsfællesskab med
Klodskovgaard og Gammel Kirstineberg.
Den nuværende ejer af Pandebjerg gods er Axel Christian Tesdorpf Castenschiold.
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