Ryegaard

!
Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i
1974.
Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig
mod vest til og med Bramsnæs.
Ryegaard land- og skovbrug ejes af cand. agro. HD Johan Chr. R greve Scheel.
Det består af

Ryegaard
258 ha
Trudsholm
114 ha
Andre gårde, huse m.m. 251 ha
Skov
503 ha
Langtved Færgekro

i alt 1.162 ha

Det ældste Ryegaard lå i selve Rye by på marken vest for kirken. Her fandt Roskilde
Museum i 1987 rester af en frådstensbygning og en murstensbygning.
Ryegaard blev flyttet til sin nuværende plads i 1575.

Ryegaards indtægter kommer fra landbrug, skovbrug, udlejning af huse og events.

Ryegaard avlsgård syd for
Munkholmvejen.
Før 1876 lå avlsgård nord
for vejen.

!
Gårdspladsen med forvalterboligen og en af de gamle avlsbygninger fra 1876.

Ejeren Johan Chr. R greve Scheel bor i forvalterboligen.

!

Gårdens folk foran forvalterboligen nu og engang i begyndelsen af det 19-hundredetallet. .

!

Den store lade
fra 1876.
Den er
genopbygget
efter brand i
1956.
Til venstre i
billedet en stor
ny hal fra
omkring 1980.

!
I enden af den store lade fra 1876 er der magasin med indkørsel i flere etager.

!
Ryegaard driver et stort landbrug. Udover godsets egne 623 ha forpagtes en del jord.
Her sås hvede med Sakshøje i baggrunden.

!

!
Hvede med Bramsnæs i baggrunden.

Der spredes kalk med avlsgården og
Lysthøj i baggrunden.

!

!
Enkesædet

Galtebjergshus eller Ammens hus.

Munkholmbroen
med
Langtved Færgekro.
.

Langtved Færgekro
hører til Ryegaard..

Historie:
Der er 65 bronzealderhøje på Ryegaard.
Det er en af de højeste koncentrationer
af Bronzealderhøje i Danmark
1200
1350
1520
1573

Danmarks konger ejer Ryegaard.
Sakshøje
Slægten Lunge med flere.
Sakshøje
Birgitte Thott får gården testamenteret. Med til gårdens herligheder hørte
marsvinefangsten i Bramsnæsvig.
Johanne Oxe flytter hovedgården til den nuværende Plads.
Her lå den i 300 år fra 1575 og til den blev nedrevet i 1877.

!
Ryegaard efter at den er flyttet til pladsen lige nord for Munkholmvejen.
Hovedbygningen mod vest består af to parallelle bindingsværkshuse.

Avlsgården er delt op i to gårdsrum af bygninger i midten af gårdspladsen

Maleri af avlsgården fra 1840’erne. Den store gårdsplads er delt i to rum af bygningerne til
venstre i billedet. Her ser man den nordlige del af gårdspladsen.

!

1640

Niels Trolle, som udvider gården og bygger kørestalden i 1656.

!

Kørestalden er det eneste af det gamle anlæg, som står endnu.

Niels Trolle har sit navn
og våbenskjold på
prædikestolen i
Rye Kirke.

1667
1680
1734

Holger Trolle og Ingeborg Krabbe
Christian Trolle
Knud Trolle

1735

Iver Rosenkrantz og Charlotte Amalie Skeel til Rosenholm og Egholm

1763

Frederik Christian Rosenkrantz
som havde en betydelig
politisk karriere.
F C Rosenkrantz ejede alle
Fire herregårde i den gamle
Bramsnæs Kommune:
Ryegaard, Trudsholm,
Egholm og Krabbesholm.
Han fornyer Rye Kirketårn og pryder det med
sine egne initialer.
Han oprettede garveri

i Langtved, teglværk
og kalkbrænderi.
1804

Niels Rosenkrantz som er Frederik den 6.’s statsminister.
Han opretter Stamhuset Rosenkrantz af Ryegård, Trudsholm og Barritskov.
Egholm og Krabbesholm frasælges
Niels Rosenkrantz gift med den russiske fyrstedatter Warwara Alexandrowna
Vjasemskij. Han indførte kartoffelavl.

1824

Kaptajn i marinen Henrik J Scheel får uventet meddelelse om, at han har arvet
Ryegaard, mens han gør tjeneste på St Croix.

1862

F C Rosenkrantz Scheel bygger avlsgård i 1876 og ny hovedbygning
1875 – 78. Enkesæde opføres 1883. Det medfører stor gældsætning.
Han er politiker og sidder i sogneråd 45 år, amtsråd 36 år, og folketinget 16 år.

!

!
Den gamle hovedbygning.
1912
1917

1978
1991

Den ”nye” hovedbygning som kun står fra
1878 til den rives ned 1974.

H J Scheel gift med Sophie L. de Falsen Adler.
F C R Scheel.
1924 avlsbygninger genopføres efter brand.
1921 Lensafløsning, der afgives 188 ha til 25 husmandsbrug.
1974 Den ”nye” hovedbygning rives ned. Slotsholmen er nu tom for bygninger.
Niels Henrik Rosenkrantz greve Scheel.
Cand. agro HD Johan Chr. R greve Scheel.

Dådyrjagt.

Ryegaard havde
engang en
dådyrbestand i
Dyrehaven.

!
Den godt 200 år gamle færgekro brændte totalt ned den 28. oktober 2009.

