
 

De fleste som søger at komme tilbage i tiden, for at prøve at finde egne rødder, må gå en lang og 
møjsommelig vej, for i bedste fald, at nå tilbage til omkring Christian den fjerdes tid, men slægten 
Ahlefeldt har været så heldig, at gennem generationer så har der været familiemedlemmer, som 
har været slægtsinteresserede, og det har jo unægtelig hjulpet meget.  
 
Omkring år 1900 fik lensgreven på Tranekær og hans brødre den fortræffelige idé, at de lokkede 
en kendt historiker Louis Bobé til at påtage sig arbejdet, at samle materialet sammen til ”Slægten 
Ahlefeldts historie”, som kom til at omfatte adskillige bind, og som er baggrunden for vor nutidige 
viden. 
 
Allerede i 1770erne blev der udgivet en bog om samme emne skrevet af rektor Møller på 
Flensborg Gymnasium, som igen baserede sin viden på Ahlefeldtske arkiver fra 15 og 1600 tallet, 
så der har været noget at gå ud fra. 
 
Bobé er gået ud fra én person. Benedict v. Ahlefeldt fra godset Perdöl som nævnes i 1220, og fra 
ham synes Bobés mosaik alle at nedstamme. 
 
Der er dog tidligere Ahlefeldter fra 1100 tallet, men da vi ikke har kunnet spore nogen direkte 
sammenhæng mellem dem og gamle Benedict, så har Bobé udeladt dem. 
 
Ahlefeldterne kom fra egnen omkring Hildesheim i Tyskland. 
 
I forrige årtusinde var der rørelser i Europas befolkning for at befri den hellige grav i Jerusalem for 
muslimernes åg. Man ønskede et frit Palæstina og det blev begyndelsen til korstogene, som gik for 
sig op igennem næsten 200 år. 
 
Det at tage på korstog var en bekostelig og langvarig affære og selvom man gerne slog et slag for 
den kristne tro, så var det ikke alle som var lige begejstrede over at skulle rive flere år ud af 
kalenderen og efterlade hjem, hustru og børn i en uvis tid. Der blev derfor foranstaltet alternative 
korstog, dels for at befri Slesvig-Holsten for Venderne, og de mere spektakulære som foregik i 
”Baltikum” hvor ”Den tyske ridderorden” sloges imod hedningerne og bl.a. danskerne var i gang i 
Estland, og som I alle ved faldt ”Dannebrog” ned fra Himlen. 
 
I Slesvig-Holsten området var det hertugerne af Schaumburg som indforskrev folk fra midt- og 
sydtyskland og her er det at slægten Ahlefeldt kommer ind. De er kommet fra én af de lokaliteter 
som havde navne beslægtet med familier som Rumohr, Rastorp (Råstrup) eller Bosenthal, alle 
med samme slægtsvåben som dog varierer en anelse, men stort set var det samme. Rastorp og 
Bosentahl er begge uddøde. Rumorerne lever i bedste velgående og både Ahlefeldt-familien og 
Rumor-familien betragter sig som stammende fra Gl. Benedict. 
 
Heldet må have været med ”korsfarerne”, Venderne blev fordrevet og landsdelen ryddet for de 
indtrængende. De historisk interesserede husker antageligt at dette tidsrum falder sammen med at  
ærkebiskop Absalon var i gang på Rygen og indtog Arkona, så det må have ligget i tiden. 
 
Op igennem 1200 tallet kommer der nogle andre familier frem i billedet, slægter som har samme 
våben som slægten Ahlefeldt med en vinge i den ene halvdel af våbnet og to røde bjælker i anden  
halvdel. Noget der i samtiden var usædvanligt. 

 
Side 1 

 
 

Slægten Ahlefeldt 



Det er slægter som Bosendal, som ser ud til at have bosat sig ved Bosse søen, slægten Rastorp, 
som kom fra Radestorp, vel også betragter sig som værende nedstammet fra Benedict fra Perdøl, 
som også Ahlefeldterne regner som en stamfader. 
 
I kan jo med god grund sige hvad interesse havde man af sådant, men i datiden, da ridderne var 
klædt i panser og plade, var det svært at kende forskel på folk, når de først havde udstyret på, og 
så var det vigtigt at kunne skelne den ene fra den anden, og dertil kommer så, at når det brændte 
på og man var ude og slås, så var det en betryggelse, om man var omgivet af nære slægtninge, 
som man i bedste fald kunne stole på i nødens stund. 
 
Op gennem 13 og 1400 tallet bosatte slægten Ahlefeldt sig i Slesvig-Holsten, og et betydningsfuldt 
dokument fra 1400 tallets slutning, ”Ribetraktaten”, bærer derfor de mest betydningsfulde slægters 
våben og dermed også et Ahlefeldt våben. 
 
I et grænseland var der tilbagevendende stridigheder, og eet område voldte særlige kvaler – 
Ditmarsken – hvor de ret selvstændigt tænkende indbyggere ikke ønskede sig at komme under 
den danske krone og i året 1500 gik det galt. Kongen hed dengang Hans, og han gik i krig med 
netop Ditmarskerne og det var nærliggende at hente tropperne fra Slesvig-Holsten og tidspunktet 
formodedes at være velvalgt, i midvinter, hvor det måtte tænkes at være fremkommeligt ude i 
marskegnene. 
 
Rytteriets opgaver dengang var, hvad pansertroppernes er i dag, og følgelig holdt de svært 
pansrede ryttere sig oppe på dæmningerne, hvor der var fast grund under fødderne, men lidet 
muligheder for bevægelighed. Ind på livet af dem kom så fra siderne, Ditmarskerne.. Med deres 
springstave kom de let over kanaler og grøfter, og ind på siderne af rytteriet, som ikke kunne 
forsvare sig. Resultatet var da også katastrofalt og af Ahlefeldter faldt der 11, en åreladning for 
selv en stor familie. 
 
Bannerføreren, som holdt rigsbanneret – endnu en Benedict von Ahlefeldt – søgte at forsvare 
fanen og viklede sig ind i den, men blev også nedslagtet. Banneret blev i øvrigt ophængt i 
Domkirken i Lybæk, hvor den hang indtil kirken under anden verdenskrig blev ramt af engelske 
bomber. 
 
På Søgård, hvor 2 brødre havde delt godskomplekset, skulle nu arvingerne deles om stedet og det 
gik ikke godt. De blev efterhånden så irriterede på hinanden, at det afstedkom direkte fjendskab. 
Man var så gale på hinanden, at der tværs igennem borggården blev opført en skillemur, så man 
slap for synet af hinanden, når man skulle køre ind og ud. 
 
I kirken kunne man heller ikke enes om placeringen. Det gjaldt i datiden om at være placeret 
længst oppe mod koret (alteret), da det formodedes at være tættest til Guds ord. 
 
Værst var det når der skete dødsfald i familien og man skulle begraves indendørs. Det gjaldt om at 
ligge højst oppe mod alteret for på ”Dommens dag” at være i forreste række. Der blev opført nye 
krypter, så man undgik at skulle hvile side om side. 
Dette gælder i Kliplev kirke (Søgårds sognekirke) og i Ågerup kirke (Eriksholms sognekirke). På 
Eriksholm var det slægterne Pachs og Hvasspyd, der ikke kunne enes.  
 
Som sådant nu går, så fik en pige fra den ene side øje for en dreng fra den anden side. De blev gift 
trods familiernes advarsler, og så rullede historiens vingesus atter hen over stedet. 
Ufredelighederne endte således i samdrægtighed. 
 
Som historisk interesserede vil kunne huske, så involverede Kong Christian den 4. sig i 
ufredeligheder i Tyskland, og et af resultaterne var den såkaldte ”Torstensson-krig”, hvor den tyske 
feltherre general Torstensson invaderede Danmark og rullede op gennem Jylland. 
 
På hans vej lå fæstningen Søgård. For mange år siden gravede jeg nede på Søgårds voldsted. 
Jeg er arkæolog og havde set jordfund fra vejudvidelse i begyndelsen af 1900 tallet. En aften kom 
en landmand for at se til sine kreaturer. Han udpegede stedet, hvor Torstenssons kanonbatteri må 
have ligget. Det var nødvendigt for Torstensson at have højt placerede kanoner, da herregården 
Søgård var omgivet af høje jordvolde til forsvar af stedet mod direkte beskydning. 
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Søgård-Gråsten godserne blev erobret og familien flygtede til Sjælland. Godserne havde været 
deres hjem siden 1300 tallet. 
 
En svensker tog navnet Ahlefeldt. Navneskifter dengang kunne kun ske ved kongelig bevilling og 
at tage en anden slægts navn var usædvanligt. Den pågældende ville have navnet til minde om 
erobringen af Søgård.  
 
Frederik Ahlefeldt til Søgård giftede sig først med en datter af grev Rantzau fra Breitenborg og fik 
derigennem Tranekær. Hun døde tidligt og han giftede sig derefter med en prinsesse af ”Huset 
Leiningen”. Af hendes familie købte han besiddelserne i Lothringen som gjorde at han blev optaget 
i den tysk-romerske grevestand. Han blev senere ”Storkansler” i Danmark, hvad der svarer til 
statsminister og ”overstatholder” over Slesvig-Holsten, en art betegnelse for at være guvernør der. 
 
Det var i samtiden sædvanligt at drage til udenlandske universiteter for at få en bedre uddannelse 
end ved de hjemlige universiteter. 
 
Storkanslerens yngste søn, greve Carl (kaldet tykke greve Carl) tog kong Chr. V. s. yngste søn 
prins Carl på uddannelsesreje bl.a. til Italien, hvor den ældre bror Frederik (senere Frederik 4.) 
også havde været på rejse flere gange. 
 
Under angreb af landevejsrøvere forcerede de muren til et kloster, hvor de bl.a. fandt frem til 
æblesorten som i dag kendes under betegnelsen ”Gravenstenere” efter Gråsten-Gravenstens 
orangerier, hvor samme Carl senere endte sine dage. 
 
Greve Carl ejede mange ejendomme: Rixingen og Mørseberg, Die Wildniss, Søgård-Gråsten 
komplekset, Kalundborg Slots ladegård med Østrup, Herningsholm. Byggede Sorgenfri og havde 
byhus på Kgs. Nytorv, hvor også Niels Juel og Gyldenløve havde deres byhuse og dertil 
grevskabet Langeland. 
 
Fik stadig ikke penge til dækning af lån til kronen. Gik til sidst fallit og døde. Det var nødvendigt for 
hans arvinger at afhænde de fleste af hans aktiver, deriblandt også hans jordegods. Carls søster 
fik Søgård-Gråsten komplekset med den klausul, at det skulle kunne tilbagekøbes til en hver tid. 
 
Grevskabet Langeland med Tranekær slot, som han og hans forfædre var blevet lensgrever til, 
blev reddet. Det lå familien meget på sinde, at det blev i slægtens eje.  
 
Slægten arvede 1785 det norske grevskab Laurvigen (Larvik) og tog navn derefter. 
 
Greve Carls søn Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1760-1832) – kaldet generalen – var overmåde 
teaterinteresseret og havde eget teater både i residensen i Slesvig og i tilknytning til Tranekær.  
Han var også meget landbrugsinteresseret og indførte bl.a. sukkerroer, lucerne og jerseykøer. 
Dette fik stor betydning for dansk landbrug. 
 
Det var svære tider op gennem 1820erne og han blev erklæret insolvent og boet efter ham blev 
overtaget af ”Den Ahlefeldt-Laurvigenske Gjældsadministrations kasse”, efter hvilken broder- 
sønnen Christian (Knude-greven) overtog stedet. Hans økonomi var følgelig overordentlig 
anstrengt og i begyndelsen var det nødvendigt at tage møblerne med til og fra spisestuen, når der 
var større selskaber. 
 
Min oldefar var lensgreve på Tranekær. Han havde tidligere været forpagter på ”Nyvangsgården” 
og senere bosat på ”Lille Mørkegård (Orelund). Han var gift med Mathilde Schulin. 
 
De havde 5 sønner: 
 
Ældste søn Christian Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1844-1917) fik grevskabet Langeland i arv 
efter sin fars død i 1889. Han var lensgreve. 
 
En anden søn fik ”Skovsbo” ved Rynkeby. Giftede sig med enearvingen til Egeskov og tog derfor 
”ekstranavnet” Bille. Ahlefeldt-Laurvig-Bille (Egeskov-linien). 
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Næste søn fik ”Kjærsgård” på Vestfyn. Giftede sig med en Rosenørn-Lehn og tog derfor 
”ekstranavnet” Lehn. Ahlefeldt-Laurvig-Lehn til Hvidkilde. 
 
Endnu en søn fik Ulstrup ved Randers. Stedet solgt ud af familien på grund af dødsfald. 
 
Yngste søn (min farfar) fik Eriksholm, jævnfør senere. 
 

Eriksholm 

 

Eriksholm fra gårdspladsen og fra luften 
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            Hovedbygningen set fra haven         Hovedbygningen set fra gårdsiden 

 

Går man rundt på Eriksholms jorder, så er der vidnesbyrd om beboelser fra stenalderen, 
bronzealderen via jernalderen og til vikingetiden. 
 
Da skrivekunsten jo ikke var særlig høj, så er det først i 1100 tallet at der dukker skriftlige 
vidnesbyrd op om noget som tangerer dens beliggenhed. 
 
Da Absalon i slutningen af 1100 tallet årligt gør testamente – det gjorde man vitterligt dengang – så 
nævner han en række lokaliteter, bl.a. Dragerup, Tjebberup, Bredetved, Vinderup, Thorup, 
Ebberup, Arnakke, Ågerup etc. 
 
De fleste lokaliteter findes endnu den dag i dag, men Thorup, Vinderup og Ebberup er forsvundne 
fra landkortet. 
 

  
 
     Eriksholm avlsgård før nedrivningen 1911. Tv. mejeriet og th. den store ladebygning, bygget af Gregers Juel 1708. 
 

I datidens bysamfund lå alle bebyggelserne tæt op ad hinanden og man var meget indgiftede i 
mellem hinanden. Ikke mindst for på denne måde om muligt at sikre sig jord i medgift og søge at 
udvide besiddelser. 
 
Der må også dengang have været én som var heldigere, eller måske mere begavet end andre. 
Hans ejendom blev lidt efter lidt landsbyens hovedgård og med tiden så flyttede den udenfor 
landsbyens fællesskab og blev til, hvad der betegnedes som værende en væbnergård og således 
en art mindre herregård. 
 
Dette var tilfældet med lokaliteterne Thorup, Vinderup og Ebberup. Her opstod små herregårde, 
som efterhånden opslugte de nærved liggende byer, hvoraf Vinderup nok har været den største 
med ca. 12 gårde. 
 
 
 

Side 5 



 
 
 
Ude på lokaliteten Munkholm, var der dukket et kloster frem, som blev begavet med disse foran 
nævnte lokaliteter af Absalon, som betegnede det som værende ”MUNKHOLM-FANG”, 
Munkholms tilliggende. Klosteret var ikke stort, men af udsøgt kvalitet bygningsmæssigt, da man af 
bygningsrester kan bedømme, at der var et væld af fine detaljer til bl.a. udsmykning af vinduer og 
døre. 
 
Klosteret blev nedlagt i det tidlige 1400 tal, og bygningen henstod som en art stenbrud, hvor man 
kunne hente bygningsmateriale og på ”Pontoppidans atlas” fra anden halvdel af 1700 tallet ses 
stedet stadig betegnet som ruin. 
 
Efter reformationen tilfaldt ejendommene kronen og Kongen kunne forlene jordene til hvem som 
gjorde sig fortjent til sådant. Kansleren (statsministeren) Johan Friis havde en søsterdatter, gift 
med Bjørn Andersen til Stenalt på Djursland og de fik bl.a. Vinerupgården, som de solgte videre til 
Erik Madsen Hvasspyd, som kom fra Vinstrupgården ved St. Grandløse. 
 
Er Eriksholm opkaldt efter Erikslevholm eller Erik Madsen Hvasspyd? 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 6 

Interiør fra Eriksholm 

Tv. Klæberstensovn i store spisestue 

Th. Den store spisestue 
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Interiør fra Eriksholm: 
 
Tv. Standur fra omkr. 1789.  
 
Th. Norsk jernovn fra tidligt 1700 tal 

 

 
Herunder: Hjørnestuen. Norsk jernkakkelovn fra Laurvigens 
Jernværk.  
 
Th. Kabinettet – på væggene portrætter malet af Jens Juel.  

 
 
 



 
For at runde det hele af, så vil jeg gerne have lov til at komme tilbage til mit udgangspunkt: familien 
Ahlefeldt. 
 
Min farfar greve Carl William Ahlefeldt-Laurvig (1860-1923) overtog Eriksholm i 1878 efter at stedet 
var udbudt til auktion efter at ejeren kammerherreinde Holstein var død. 
Han var i udenrigstjenesten og var bl.a. udenrigsminister i ministeriet Niels Neergaard (1908-
1909), ministeriet Holstein-Ledreborg (1909) og i ministeriet Klaus Berntsen (1910-1913). 
 
Min far greve Kai Ahlefeldt-Laurvig (1890-1973) overtog Eriksholm i 1936 og boede der til sin død i 
1973. Han var hofjægermester og kammerherre. Gift med Astrid Ingeborg Margrethe From Holm 
(1902-1978). Min mors kjoler er i øjeblikket udstillet på Holbæk Museum. 
 
Kammerherre, greve Jørgen Ahlefeldt-Laurvig overtog Eriksholm Avlsgård i 1958 og flyttede til 
Eriksholm i 1978. Har siden 2001 boet på Severinsminde. 
 
Eriksholm er nu delt. 
En søn har Eriksholm skovdistrikt og bor i Frankrig. Hovedbygningen er fremlejet. 
En anden søn har Eriksholm Avlsgård mm. 
 
Min farfars ældste bror Christian Johan Frederik Ahlefeldt-Laurvig (1844-1917), lensgreve på 
Tranekær havde 3 sønner: 
 
Frits som forblev ugift og efterfulgte sin far som lensgreve på Tranekær,  
Preben som var diplomat, 
og Hans som kom til at eje Hjortholm, Stensballegård m.fl. 

 
Hans havde 3 børn: datteren Thyra – gift Juel. Hun endte sine dage over 100 år gammel på 
Lundsgård ved Kerteminde.  
Sønnen Ditlev som arvede Stensballegård og sønnen Christian som overtog Hjortholm for i 1938 
at købe Løvenborg. 

 
Ahlefeldt-slægten har en familiesammenslutning, oprettet år 1900, som søger at holde kontakten til 
de forskellige slægtsforgreninger. Der sendes 2 gange årligt rundskrivelser ud på dansk, tysk, 
engelsk og spansk for at holde sammen på alle, sådan at vore unge når de kommer ud i den store 
verden har slægtninge at falde tilbage på, om noget ubehageligt skulle hænde dem. 
 
Der er familiedagsmøder hvert tredie år. Hver anden gang på den tyske side af grænsen, hver 
anden på den danske side. Almindeligvis kommer der repræsentanter fra 6-7 lande og vi er 30-50 
deltagere. 
Jeg har ikke villet trætte jer med at fortælle om familiens medlemmer i detaljer, men det er ikke 
mange, som kan referere til slægtninge, der er blevet fængslet for livstid for at have forført kongens 
søstre, slægtninge der er blevet hængt for sørøveri, slægtninge der har været i duel med en dame, 
samtidigt med at have slægtninge som er blevet skudt i Mexico for at have søgt at forsvare sin 
monark Kejseren, som også blev skudt. Slægtninge som har været med i slag over det meste af 
Europa, én som fransk Marskal. 
 
Slægtninge der har været med til at lære flere af de moderne stater at trykke penge, slægtninge 
som først har været ubådskaptajn, for senere at ernære sig ved at sejle ferskvand til Hong Kong. 
Slægtninge som vitterligt har ejet en diamantmine, slægtninge som har tjent store penge ved i 
årevis at have boret efter olie i Sibirien og som lånte et jetfly af Jeltsin så han kunne komme en tur 
hjem til familien. 
 
Kortsagt en broget flok, som indledningen antydede. 
 
Ovenstående er uddrag af et foredrag som kammerherre, greve Jørgen Ahlefeldt-Laurvig, Severinsminde, holdt i 
Lokalhistorisk forening for Butterup-Tuse sogne den 5. oktober 2011. Arrangementet trak fuldt hus i Tuse 
forsamlingshus og var en stor succes. Med grevens tilladelse indgår det i foreningens udgivelser for 2012. 
Redigeret af Erling Knudsen. 
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