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Sommerudflugt 2013  

 
Landhusholdningsselskabets årlige sommerudflugt går i år til Sydsjælland.  Årets tur er 
arrangeret af kammerdame Lena Lüttichau. 
 
Turen foregår fra den 13. til den 14. juni 2013, og vi nyder den traditionelle festmiddag og 
overnatter på Jomfruens Egede. 

 
 
Vi skal blandt andet se Jomfruens Egede, Gjorslev Gods, Lundbygaard Gods, Lystrup 
samt Gisselfeld. 
 
Prisen for deltagelse bliver kr. 2.500 for medlemmer, kr. 3.200 for ikke-medlemmer og kr. 
1.750 for studerende. (Alle priser er inklusiv moms). 
 
Program: 
 
Torsdag den 13. juni 2013 
Kl. 11.30 Mødested og opsamling med bus ved Ringsted station 
Kl. 12.00 Jomfruens Egede – indkvartering og picnic 
Kl. 13.30 Gjorslev Gods - rundvisning v. Godsejer Peter Henrik Tesdorpf 
Kl. 16.00 Lundbygaard Gods – rundvisning v. Godsejer, tidligere forsvarsminister, 

kammerherre og hofjægermester Bernt Johan Collet 
Kl. 18.30 Ankomst til Jomfruens Egede  
Kl. 19.30 Festmiddag på Jomfruens Egede 
 
Fredag den 14. juni 2013 
Kl. 08.00 Morgenmad 
Kl. 09.00 Afgang fra Jomfruens Egede 
Kl. 09.30 Lystrup - rundvisning v. Godsinspektør Frank Lorentsen, Kammerdame Helle 

Moltke og Lars Stumpe 
Kl. 10.30 Gisselfeld – rundvisning v. Administrerende direktør Jens Risom og
 Næstformand, advokat, kammerherre og baron Henrik Wedellsborg 
Kl. 12.00 Frokost på Gisselfeld 
Kl. 13.30 Turen slutter ved Ringsted station 
 
Vær opmærksom på, at der er tale om en bindende tilmelding senest den 20. maj til 
Belinda Stummann (bs@lf.dk / tlf. 3339 4271).  

mailto:bs@lf.dk
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Jomfruens Egede og Lystrup slot 
Jomfruens Egede Gods drives i dag land- og skovbrugsmæsssig sammen med Lystrup 
Slot og begge steder ejes af Joachim greve Moltke. 
 
LYSTRUP - En af de tidlige ejere af slottet, Ejler Grubbe, kom til at betyde meget for 
stedet. Han fik anlagt ”stordrift” på Lystrup og i 1579 byggede han godsets nuværende 
hovedbygning, som er et af landets fineste renæssanceslotte.  
 
Sidste repræsentant for familien Grubbe overdrog i 1717, få år før sin død, Lystrup til en 
slægtning, Claus Bendix Bønnefeldt, der i 1740 tillige erhvervede sig Jomfruens Egede. 
Siden da har de to godser i store træk haft fælles ejere.  
 
JOMFRUENS EGEDE kan spores tilbage til 1346. Efter en lang årrække præget af mange 
korte ejerskaber blev godset i 1559 overdraget til de to søstre og adelsjomfruer Ermegaard 
og Birgitte Bille, der begge døde i 1587. Den ligeledes ugifte broderdatter, Ingeborg Bille, 
ejede gården frem til sin død i 1608. Det var efter disse tre jomfruer, at gården fik sit 
nuværende navn: Jomfruens Egede. 
 
I1831 blev godset købt af greve Adam Wilhelm Moltke, der senere blev Danmarks første 
statsminister. Han overlod i slutningen af 1850’erne godset til sin søn, den senere politiker 
greve Christian Henrik Carl Moltke, der i forvejen ejede Lystrup. I det følgende årti stod 
han for en omfattende istandsættelse og renovering af slottet på Lystrup.  
 
I dag efter mere end 150 år er godserne Lystrup & Jomfruens Egede ejet af Joachim 
Godske Norman Greve Moltke, der er 6. generation af familien Moltke på stedet. Hans 
mor, kammerdame Helle Moltke varetager ansvaret for godsernes daglige drift. (Kilde 
Jomfruens Egede og Lystrup slots hjemmesider). 
 
 
Gjorslev Gods 
Gjorslev Gods er i dag på 1650 hektar, hvoraf 880 er landbrug delt op mellem Gjorslev og 
Søholm avlsgårde. 770 hektar er skov. I skovens østlige ende findes desuden 
Traktørstedet Bøgeskoven, som er forpagtet ud. Indtil 1998 drev Gjorslev Gods tillige et 
savværk. 
 
Driften af godset er under central ledelse af ejeren godsejer Peter Henrik Tesdorpf, der 
som sine nærmeste medarbejdere har en godsfuldmægtig, driftsleder og kvægbrugsleder. 
I dag arbejder 17 mennesker på Gjorslev incl. 2 landvæsenselever.  
 
Avlsgården er bygget i forskellige århundreder. "Bredgade" er omkranset af bygninger 
opført af Frederik 4. omkring 1700, da Gjorslev var ryttergods. Disse samt slot og voldsted 
er fredede, hvilket vil sige, at ejeren har vedligeholdelsespligt, og at intet må ændres. De 
øvrige bygninger er moderniserede i overensstemmelse med tidens krav. Et korntørreri er 
installeret i den gamle hejselade fra 1638, og en ny kostald blev indviet i november 2003. 
(Kilde: Gjorslev Gods’s hjemmeside). 
 



 Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab  

Sekretariat 
Landbrug & Fødevarer • Axelborg • Axeltorv 3 • DK-1609 København V 
Tlf. 33 39 42 71 • fax 33 39 41 51 • e-post bs@lf.dk • www.1769.dk 

 
 
 
Lundbygård Gods 
Lundbygaard Gods omfatter 1.010 hektar skov og mark. Godsets hovedproduktionsgren er 
juletræer, hvoraf der årlig plantes ca. 600.000, hvilket gør ejendommen til en af de største 
producenter i Europa  
 
Godset består af et 8-kantet gårdanlæg opført i nyklassisistisk stil 1784-1810, og er fredet. 
Først kendte ejer år 1355. Ejet af Gøngehøvdingen 1661-72. I familien Collets eje i 7 
generationer siden 1824. Godset er fra 1968 og ejet af tidligere forsvarsminister, 
kammerherre, hofjægermester Bernt Johan Collet. 
 
Oldtidsmuseet i østfløjen er etableret 1880 af kammerherre Holger Collet. Det indeholder 
genstande fra forhistorisk tid op til folkevandringstiden, og er den største private samling af 
sin slags i Nordeuropa. 
 
 
Gisselfeld Kloster 
Navnet Gisselfeld kan føres helt tilbage til år 1370. Godsets røde borg blev bygget i 
perioden 1547 til 1575 af Peder Oxe, Danmarks mægtige rigshofmester. Der har været 
haveanlæg omkring slottet siden Peder Oxes tid. Den nuværende slotspark er på ca. 40 
hektar og blev anlagt i slutningen af det 19. århundrede af den berømte engelske 
havearkitekt H. E. Millner. En engelsk landskabshave beriget med skønne oaser og 
botaniske sjældenheder, der bestemt bør aflægges et besøg. 
 
En stor del af Gisselfeld Klosters indtjening stammer fra landbrug og skovdrift, fordelt over 
næsten 4000 hektar. Landbruget omfatter i dag 9 gårde og råder over 1450 hektar, der er 
udlagt som jordbrug, brak, vildtagre og enge. Skovdriften udgør 2350 hektar inkl. søer, 
moser, enge og veje - og fungerer som et traditionelt skovbrug med vedproduktion samt 
en væsentlig produktion af juletræer og pyntegrønt. Gisselfeld Kloster tilbyder 
græsningsmuligheder for dyrehold på de tilhørende enge. (Kilde: Gisselfelds hjemmeside) 
.



 

 

 


