Lindholm

Lindholm ligger syd-vest for
Gevninge.
Den er del af
Selsø-Lindholm Godser.

af

Selsø-Lindholm Godser ejes
Marina E.U. von MalsenPonikau.
Lindholm er på 309 ha.

Selsø-Lindholm Godser:

Lindholm
Selsø
Skov
Lindenborg Kro
I alt

309 ha
296 ha
365 ha
4 ha
974 ha

Bognæs og Eskildsø har tidligere hørt til Lindholm.

På Lindholm er
der 32 gravhøje
fra
Bronzealderen.
Her ses
”De tre Søstre”.

Lindholm før avlsgården brændte i 1907. Avlsgården lå da nordvest for nr. 1
Hovedbygningen. Det var bygningerne 7, 8, 9 og 10 som brændte. Det var hestestald,
kostald, lade og magasin.

Forpagterboligen og gartnerboligen var nogle af de bygninger som ikke brændte i 1907.

Avlsbygningerne blev genopført efter branden i 1907, men af disse er nu kun et par store
lader tilbage.

Landbruget er forpagtet ud til Gjerdrup og Lyngbygård Godser.

Historie:
Voldstedet ”Gammel Lindholm” ligger på en banke i en eng vest for den nuværende gård.
Det stammer fra tidlig middelalder.
1333

Den første skriftlige beretning om Lindholm er, at gården bliver pantsat til St.
Clara Kloster. 12 år senere bliver den skødet til det større og rigere Vor Frue
Kloster i Roskilde

14xx

Erik Jensen (Godov) Væbner og værge for Vor Frue Kloster får i forlening
Kornerupgård og tvende gårde som hedder Lindholm.

1504

Hans Eriksen fortsætter faderens fæste

1536

Reformation
Kronen inddrager kirkens gods.

1563

Frants Brockenhuus få Lindholm i forlening.

1568

Forlening til Erik Mortensen.
10 gårde i Gevninge bliver lagt til lenet.

1588

Kongelig Jægermester Adam Normand
har Kornerup og Lindholm i forlening.
Hans navn findes på
prædikestolen i Kornerup Kirke.

1664

Efter forskellige adelsmænd overtager professor Hans Zöega Lindholm.

1673

Næste ejer var Rasmus Bartholin, som i sine seneste år ejede Lindholm
sammen med sin svigersøn Ole Rømer.

1690

Gothard Braëm køber godset og øger det. Han var en streng husbond
I 1694 mageskifter han med kongen og får 6 gårde samt Herslev og
Gevninge kirker.
I 1699 lader han et kapel med gravkælder opføre i Gevninge Kirke.
Her hviler han og hans hustru og nogle af hans talrige børn.
Kisterne indeholder Gothard Braëm hans hustru Anna Cathrine Wendelmann
og hendes anden mand Severin Wildschütz + 7 børn.

Gravkapellet i kælderen findes stadig, men det er i en sørgelig forfatning. Enkelte af
børnekisterne er delvis åbne, så man kan se benene fra de begravede børn.

Et sagn fortæller at Braëm på grund af sin strenghed mod sine undersåtter ikke kunne
finde hvile i sin grav. Han måtte hver nat køre fra gravkapellet til Lindholm i en karet med
to eller fire heste.

1716

Tyra Blodøkse og hendes bande på 12 sønner (den ældste var far til de 11
andre) fanges og henrettes ved stejlestøtterne i Borrevejle. De har holdt til i
Lille Uglholm i den såkaldte Tyras hule.

1728

Statsminister Chr. Ludv. Scheel v. Plessen til Selsø køber for 28.000 rdlr.
Han opretter et fidekommis af Lindholm og Bognæs som altid skal følge
Stamhuset Selsø.
Han opførte den nuværende hovedbygning. Trappestenen ved haveindgangen skal være kløvet ud af en eneste sten, overliggeren i en
langdysse ved Lejre by.

1752

Christian Ludvig Scheel-Plessen overtager som mindreårig Lindholm.

1801

Mogens Scheel-Plessen, ”Den gale major”, mange anekdoter om ham.
Gift 1. august 1805 med jomfru Anna Margrethe Lund. Hun var opvarterpige
på hotel Prindsen, og meget smuk.
Han dør barnløs. Lindholm overgår til fætteren.

Gevninge Kirkes indre er i empire og fra 1806. Alterkalk af sølv er også i empire. Den er
fra 1808 med indskrifterne MSP (Mogens Scheel v. Plessen), og AMP (Anna Margrethe v.
Plessen). På randen står ”Givet af Lindholms herskab, denne kalk og fad til Gevninge
kirke”.

1819

Mogens Joachim Scheel v.Plessen

De 31 fæstegårde med
hoveripligt i 1833
fordeler sig således:
Gevninge 3 gårde
Trællerup 2 Kattinge
4 Lyndby
4 Torkildstrup 3 Kr. Såby
1 Ll. Karleby 6 St. Karleby 1 Uglestrup 6 Abbetved 1 En af Gevninge Kirkes klokker med indskriften:
”Mogens Joachim Scheel v. Plessen.”
1854
1892

1948

Carl Teodor August baron Scheel v. Plessen. 1856 præsident i Holstens
stænderforsamling.
C.G.J.W. Scheel-Plessen preussisk kammerherre og major
Avlsgården brænder den 1. september 1907, hovebygning restaureres 1910
Baron Magnus v. Plessen
Victor F. C. v. Plessen
Baronesse Marina E.U. von Malsen-Ponikau

Gravsten på Gevninge Kirkegård for Magnus Plessen.

Folkehold på Lindholm omkring 1900.

Selsø

Lindenborg Kro i dag.

Bognæs har hørt til Selsø-Lindholm Gods.

Eskildsø har hørt til Selsø-Lindholm godser.

