Skullerupholm

Skullerupholm ligger vest for Ledreborg på et gammelt middelalderligt voldsted.
Skullerupholm er på 220 ha ager. Den har siden 1739 hørt til Ledreborg.
Gården udgør den vestligste del af Ledreborg Gods.

Avlsbygningerne på det gamle voldsted med rester af voldgraven mod syd og øst.
Skullerupholms historie:
Oprindelig var Skullerupholm en landsby, Schuldorp. Ud af den dannedes en hovedgård,
som kendes fra 1326.
Syd for gården lå landsbyen Lodderup, der kendes fra 1392. Landsbyen blev nedlagt og
jorden lagt ind under hovedgården, Skullerupholm.
Den første ejer, der nævnes, er Anders Pedersen Uldsaks, som døde før 1337.
I 1397 hed ejeren Johan Olufsen. Han var en af Dronning Margrethes betroede mænd.
Mange kendte adelsslægter har gennem tiden haft Skullerupholm: Grubbe, Bjørn, Basse
Thott og Gyldenstjerne.
Godset kom ved mageskifte og gave til den katolske kirke i Roskilde.
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Ved Reformationen i 1536 overtager kronen kirkens gårde som Roskildegård len
Skullerupgård blev forlenet til en række adelsslægter.
Henrik Müller køber Skullerupholm af Københavns Magistrat, som et par år
tidligere havde fået gården. Henrik Müller havde i 1661 blandt andet fået
Udlejregård, som vederlag for lån til kronen.
Müllers datter sælger Skullerupholm til Severin Junge til Sonnerupgård
Arvingerne efter Severin Junge sælger til Johan Ludvig Holstein på Ledreborg.
Han køber jord op for at samle et komplet grevskab.
Siden har Skullerupholm hørt under Ledreborg.
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Avlsbygningerne havde samme grundplan og placering i 1785, som de har i dag.
Hovedbygningen bestod af to vinkelformede bygninger placeret i forlængelse af
avlsbygningerne, med en smal indkørsel imellem.
Hovedbygningen brænder og den nuværende hovedbygning opførtes, som
forpagterbolig i 1853.

Der blev holdt kongerevy på den store flade slette, på de marker, som nu hedder
Lidia og Monica. Kongen mønstrede den danske hær.
Kronprins Christian (Chr. X.) var med. Han plantede på stedet Kongeegen.
Kronprins Christian overnattede på Skullerupholm. Der blev fremstillet en
meget lang seng til ham. Sengen findes stadig på Skullerupholm.

Kongeegen plantet af Kronprins Christian, den senere Kong Christian den X.
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De nuværende avlsbygninger blev opført efter en brand.
Skullerupholm havde tidligere 95 malkekøer og sit eget herregårdsmejeri.
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Lensafløsning

1926

Ledreborg overgår ved lensafløsningen til fri ejendom. Hele Kornerupgård og
dele af Skullerupholm afgives og udstykkes. Fra Skullerupholm blev der afgivet
73 ha, som blev udstykket i 10 husmandsbrug og 5 tillægsparceller.

Statshusmandsbrugene på Skullerupvej.

Skullerupholm Teglværk.
Teglværket kendes med sikkerhed fra 1801, men det forlyder at der har været teglproduktion her i ca. 250 år.
Teglværket blev nedlagt efter branden i 1965.

Ringovnen er fra omkring 1900. Den havde 16 dørhuller og var oval.

Der var mange ansatte på Skullerupholm Teglværk. Det var egnens største arbejdsplads.

Landbruget før:

Forpagter med frue
besøger tærskepladsen
omkring 1900.
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Hesteparade i 1950-erne.

Landbruget i dag. Drives som en del af Ledreborg Gods sammen med Vibygård og Vallø.

De kuperede marker Antonia og Tatiana

De flade marker på sletten Monica og Lidia

Frøgræsset tromles.

Frøgræsset gødes.

Hveden sprøjtes.

Halmen presses.

