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Efter 300 år sælger adelsfamilie sit slot:
»Bølgerne er gået højt i familien«
Hovedbygningen på Gyldensteen Gods er blevet sat til salg for 40 millioner kroner. Bag salgsannoncen gemmer sig en
vanskelig beslutning for Peter Bernstorff og hans familie, der har ejet stedet i 11 generationer. Men også historien om en
familie, der står på skuldrene af slægtninge, der gennem århundreder har haft enorm indflydelse, og som i dag har tilpasset
sig det moderne samfund.

AOK

Siden 1720 har Gyldensteen Gods med den imponerende hovedbygning fra 1640 været i Peter Bernstorffs families eje. Men nu er det med al sandsynlighed snart slut.
Foto: Søren Bidstrup
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Liv og mursten har i 11 generationer været flettet sammen på Gyldensteen. Men det slutter inden det 12. generationsskifte.

38-årige Peter Bernstorff er greve af titel og arving til det nordfynske gods. Men Peter Bernstorffs far, lensgreve Frants
Bernstorff-Gyldensteen, der er Gyldensteen Gods' nuværende ejer, har truffet den svære beslutning om at sætte den 1.600
kvadratmeter store hovedbygning til salg. Dermed når slægten sandsynligvis ikke at fejre, at det majestætiske hus med
voldgrav, silketapeter og kunstfærdig stuk i 2020 er gået i arv direkte fra en generation til den næste i hele 300 år.
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»Livet handler om at træffe beslutninger. Og det her er den rigtige på det her tidspunkt. Så nytter det ikke at tænke, at jeg
kommer til at fortryde det her resten af mit liv,« siger Peter Bernstorff og understreger, at det kun er godsets hovedbygning,
der er blevet sat til salg – til 40 millioner. Jord og skov bliver i familiens eje.

Peter Bernstorff vendte efter flere år i udlandet tilbage til Danmark i 2013, og i 2016 rykkede han sammen med sin hustru,
Nynne Rankløve Bernstorff, og lille datter, Clara, fra København og tilbage til Nordfyn. Her arbejder han i dag på at flytte
brandet Gyldensteen i nye retninger, og derfor er det fra sin bolig på Gyldensteens gamle godskontor med udsigt til
Gyldensteens skov, at han deler sine tanker om beslutningen.

»Selvfølgelig er der masser af følelser involveret, og bølgerne er da også gået højt i familien. Jo mere jeg får styr på mine
prioriteter og finder ud af, hvad der er vigtigt for mig, jo mere rigtigt mener jeg, at det er at sælge,« siger han.

Det handler om økonomi

Den svære beslutning handler om kroner og øre.

Det er en økonomisk tung opgave at holde et gigantisk hus delvist bygget i 1640 ved lige. Dermed har hensynet til, at det
også for de kommende generationer skal kunne hænge økonomisk sammen at drive Gyldensteen Gods været grunden til, at
hovedbygningen nu figurerer blandt ejendomme til salg i Danmark.

»Vi har en datter, der skal have det så godt, som hun overhovedet kan få det. Og vi har en virksomhed, der helst skal
fortsætte som arbejdsplads og bidragsyder i lokalsamfundet i lang tid fremover. Løser vi det ved at beholde et hus, der dels
er meget ressourcetungt at holde, og dels kun har været delvist beboet i lange perioder gennem de sidste tre generationer?

Over kaminen hænger et portræt af Jean Henri Huguetan. Den første af Peter Bernstorffs slægninge, der ejede Gyldensteen. Peter Bernstorffs far, lensgreve Frants
Bernstorff-Gyldensteen, har boet i hovedbygningen siden 1996. I starten boede de på alle 1.600 kvadratmeter, men da Peter Bernstorff og hans lillebror flyttede
hjemmefra, valgte de at nøjes med at bo i en af fløjene.
Foto: Søren Bidstrup.



Eller løser vi det ved gennem salget af hovedbygningen at gøre godset til en tidssvarende virksomhed med mest mulig
fleksibilitet?« spørger Peter Bernstorff retorisk og forklarer, at han sammen med sin hustru har diskuteret mulighederne for
at åbne bygningen for offentligheden og skabe en indtægt på den måde.

»Men i sidste ende er der ikke investeringsevne til at løbe en sådan driftsgren i gang,« siger han og tilføjer:

»Vi er i familien enige om, at det at være ejerne af Gyldensteen Gods og have ansvaret for at drive det videre både for
lokalsamfundet, arbejdspladserne og den kommende generation, det er en stor del af vores identitet. Men ingen steder i dét,
jeg lige sagde, indgår et hus som tvang eller som en bunden del af opgaven. Det har taget mig lang tid at nå frem til den
formulering. Men jeg har faktisk taget den indenbords efterhånden og mener, at det er sådan det hænger sammen.«

I skovens dybe, stille ro

Udenfor spisestuevinduet på det gamle godskontor tager vinden i skovens træer. Gyldensteens jorder, og i særdeleshed
skoven, står Peter Bernstorffs hjerte meget nær. I skoven finder han ro, og han henviser til det japanske udtryk »Shinrin-
yoku«, der groft oversat betyder at bade i skoven.

Med til historien hører, at Gyldensteen Gods gennem årene er vokset gennem jordopkøb. I dag består godset af jorden fra fire
ejendomme. Harritslevgaard, Jerstrup, Sandagergaard og Gyldensteen. Hovedbygningerne til Jerstrup og Harritslevgaard er
blevet solgt fra – jorden er dog blevet under Gyldensteen Gods. Sandagergaard er stadig i familiens eje, og selv om
hovedbygningen til Gyldensteen er klart den største, og har fungeret som familiens vartegn, så er planen, at Sandagergaard
bliver den nye hovedbygning på Gyldensteen Gods.

»Sandagergaard er det sted, hvor jeg er vokset op. Og det er også der, Nynne og jeg gerne vil bo, når vi en dag skal overtage,«
siger Peter Bernstorff.

FAKTA

Gyldensteen
I 1640 byggede Gregers Krabbe den nuværende hovedbygning på Gyldensteen. Han byggede sandsynligvis oven på en
senmiddelalderlig bygning og opførte det majestætiske sted i en byggestil, der er typisk for den nordiske renæssances
sidste periode.

Fløjene er bygget i 1698 af Martin Conrad Bierman v. Ehrenschild.

 



Der er påfaldende almindeligt hjemme hos grev Peter Bernstorff. Omkring hans fødder trisser hans lille, milde borderterrier
ved navn Kai-Ju – monster på japansk. En åben dør ud til haven, et par tallerkener i vasken fra frokosten, sko i entreen. Men
gennem adskillige århundreder har hans forfædre tegnet og ændret det danske samfund. Det imponerende ophav bruger
han dog ikke selv stor energi på. Til flere spørgsmål om sine forfædre kvitterer han med et:

»Datoerne synes jeg, du skal bekræfte i historiebøgerne. Jeg er bedre til de bredere strøg.«

Som sagt så gjort.

Tysk uradel

Slægten Bernstorff er oprindeligt en tysk uradelsslægt fra Mecklenburg. Slægten bliver første gang nævnt i 1300. En gren af
slægten bevæger sig til Danmark, og er dermed Peter Bernstorffs ophav.

PETER BERNSTORFF

»Selvfølgelig er der masser af følelser
involveret, og bølgerne er da også gået højt i
familien. «
Linjen af Peter Bernstorffs slægtninge, der har ejet Gyldensteen, starter for 300 år siden. Til den første slægtning på godset
knytter sig en anekdote.

I begyndelsen af 1700-tallet standser en skildvagt en karet. Han har set en person iført silke inde i kareten, og han håber, at
det er en dame, han kan fornøje sig med. Det viser sig dog, at det er en mand iført silkenattøj. Manden er Jean Henri
Huguetan, og han er blevet kidnappet af Frankrigs Ludvig 14. Huguetan er nemlig meget dygtig til at tjene penge, og det har
Ludvig 14. brug for. Tilfældigvis er skildvagten fynbo og kan genkende Jean Henri Huguetan, der er greve på Gyldensteen.
Huguetan bliver befriet og kan fortsætte sit liv i Danmark.

Den dag Peter Bernstorff overtager Gyldensteen Gods fra sin far, rykker han ikke ind i den store hovedbygning, der i århundreder har været familiens vartegn. I stedet
bliver det den mindre Sandagergaard, som Peter Bernstorff og hans hustru og barn kommer til at bo på. Sandagergaard er også en historisk bygning med voldgrav og
flere århundreder på bagen, men huset er dog væsentligt mindre end den nuværende hovedbygning på Gyldensteeen.
Foto: Søren Bidstrup.



Flyder ovenpå

Baseret på historiebøgerne virker Jean Henri Huguetan som en mand med en særdeles veludviklet evne til at flyde ovenpå.
Han blev født i 1665 i Lyon i Frankrig og tjente en formue blandt andet på sin virksomhed som boghandler og bogtrykker, og
på bankierforretning. Men livet ville, at han flere gang måtte flytte og flygte rundt omkring i Europa. Både fordi han var
huguenot, som de forfulgte franske protestanter blev kaldt, og mange gange også som følge af økonomiske uenigheder.

Hans sidste flugt blev fra England over Tyskland til Danmark. I England blev han beskyldt for at have erklæret sig selv
uretmæssigt fallit – mange mennesker mistede deres penge som følge af fallitten. Da han dukkede op i Danmark i 1711,
havde han da tilsyneladende også penge nok til, at han, i kraft af sin rigdom og sit store kendskab til europæiske forhold og
handels- og finansverdenen, kom til at spille en stor rolle i forhold til Frederik IV. Det gik slag i slag for Huguetan, og ved at
spille sine kort rigtigt, blev han i 1717 dansk greve. I 1719 købte han godset Enggaard, som i 1720 både blev omdøbt til
Gyldensteen og gjort til et grevskab – hvilket blandt andet betød at ejeren af Gyldensteen fik retten til at kalde sig for greve.





I den forbindelse skulle Huguetan have udtalt:

»Jeg har penge nok til at forgylde hver en sten.«

Herefter går godset i arv til børn og børnebørn. Men allerede tidligt i historien betyder manglen på mandlige arvinger, at
Gyldensteen bliver et af de få grevskaber, der kan arves af kvinder.

Blandt de mest markante ejere af Gyldensteen står Constance Henriette Frederikke Knuth, som i 1802 arver Gyldensteen
efter sin far. Det er hende, der med sit køb af Jerstrup sætter gang i udvidelsen af Gyldensteen, og dermed lægger kimen til
det Gyldensteen, der står i dag. Fire gange når den yderst driftige grevinde at gifte sig. Hendes første ægtemand er den
danske udenrigsminister A.P. Bernstorffs ældste søn, parrets søn bliver den første arving til Gyldensteen med efternavnet
Bernstorff. Dermed bliver hendes liv og virke på Gyldensteen definerende for godsets fremtid. Med til historien om
Constance Henriette Frederikke Knuth hører, at hun havde visse særheder. Blandt andet at hun hver eneste juleaften red
bort fra Gyldensteen, fordi hun var bange for, at en myte om, at godset ellers ville synke i voldgraven, skulle gå i opfyldelse.

I dag er Constance Henriette Frederikke Knuths liv og virke langt fra glemt på Gyldensteen. Særligt fordi en kvinde ved navn
Constance sandsynligvis kommer til at arve Gyldensteen ude i fremtiden. Peter Bernstorffs og Nynne Rankløve Bernstorffs
toårige datter hedder nemlig Clara Constance Rankløve Bernstorff.

En historisk overvurdering

Til spørgsmålet om episoder, hvor Peter Bernstorff har kunnet mærke, at han står på skuldrene af en hel del berømte
forfædre, svarer han:

»Jeg blev klar over, at jeg var en lille smule anderledes, da jeg fik forklaret, at mine forældre egentlig gerne ville have, at jeg
blev døbt Alexander Peter Bernstorff. Men for at jeg ikke skulle blive drillet af mine klassekammerater med at hedde A.P.
Bernstorff blev jeg i stedet døbt Peter Alexander Bernstorff. Det er nok det forrige århundredes største overvurdering af
danske folkeskoleelever,« griner Peter Bernstorff.

PETER BERNSTORFF

»Jeg anerkender, at familien Bernstorff står i
historiebøgerne, og at det ikke er alle
familier, der gør det. Men når man er ud af
min generation, så bruger ens jævnaldrende
rasende lidt tid på at tale om stavnsbåndets
ophævelse og ens families rolle i
danmarkshistorien.«
A.P. Bernstorff (1735-1797) var greve – dog ikke på Gyldensteen – og selvom han oprindeligt kom fra Tyskland, var han også
dansk udenrigsminister. Sammen med sin farbror J.H.E. Bernstorff, der også var dansk udenrigsminister, bliver A.P.
Bernstorff anset for at være en af de betydeligste udenlandske adelsmænd, der i 1600-1700-tallet vandrede ind i Danmark
og tegnede det danske samfund.

Han stod blandt andet for, at Danmark førte en neutralitetspolitik, som var med til at holde Danmark ude af de store krige,
som mange lande i Europa udkæmpede i anden halvdel af 1700-tallet. Det betød gode indtægter for Danmark gennem
handel og søfart. Men det, A.P. Bernstorff er mest kendt for, er, at han var med til at gennemføre de store landboreformer,
som endte med ophævelsen af stavnsbåndet.

Rækken af interessante personer i Peter Bernstorffs familie er alenlang. Men som han siger: »Jeg anerkender, at familien Bernstorff står i historiebøgerne, og at det ikke er
alle familier, der gør det. Men når man er ud af min generation, så bruger ens jævnaldrende rasende lidt tid på at tale om stavnsbåndets ophævelse og ens families rolle i
Danmarkshistorien. Dermed mener jeg, at det min familie har gjort, måske fortaber sig lidt i fortiden.«
Foto: Søren Bidstrup.



Og for dem, der har glemt præcis, hvordan livet var indrettet for de danske bønder i 1700-tallet, så kommer det her ganske
kort. Stavnsbåndet betød, at unge mænd ikke måtte forlade det gods, de var født på, fra de var fire år til de var 40 år – med
mindre de fik godsejerens tilladelse. De var blevet bundet til godsejerne, både fordi de skulle udføre tvungent arbejde på
godsets jorder, og for at sikre at godsejeren havde nok mænd, hvis der skulle udskrives soldater. Det var et stort indgreb i de
unge mænds frihed, og da der samtidig bredte sig nye ideer om frihed og rettigheder i anden halvdel af det 18. århundrede,
så var A.P. Bernstorff en af de indflydelsesrige mænd, der var med til, at stavnsbåndet blev ophævet i 1788 som en del af et
større reformarbejde med stor betydning for de danske bønder.

En tiltalende person

I »Dansk Biografisk Leksikon« bliver A.P. Bernstorff kaldt »en af de menneskeligt mest tiltalende skikkelser i vor historie«. Af
portrættet af ham fremgår det desuden, at han trods mange sygdomsanfald arbejdede hårdt. Lidt hjælp til det huslige tyder
det dog også på, at han fik. I slutningen af 1780’erne var der knyttet 50 personer til hans hus – han boede skiftevis i
Bernstorffs Palæ, der lå på hjørnet af Bredgade og Frederiksgade i København og på Bernstorff Slot i Gentofte.

Det er A.P. Bernstorffs barnebarn, der bliver den første arving på Gyldensteen med efternavnet Bernstorff.

Rækken af interessante personer i Peter Bernstorffs genmateriale er alenlang. Og kongelige og berømtheder fletter sig ud og
ind af familiens og stedets historie.

»Jeg anerkender, at familien Bernstorff står i historiebøgerne, og at det ikke er alle familier, der gør det. Men når man er ud af
min generation, så bruger ens jævnaldrende rasende lidt tid på at tale om stavnsbåndets ophævelse og ens families rolle i
danmarkshistorien. Dermed mener jeg, at det min familie har gjort, måske fortaber sig lidt i fortiden,« siger han.

Minder om bedsteforældrene

Peter Bernstorffs far overtog Gyldensteen fra sin far i 1984. Men familien blev boende på Sandagergaard indtil 1996. Først
herefter rykkede de ind i hovedbygningen. På det tidspunkt gik Peter Bernstorff på Herlufsholm Kostskole. Så selv om Peter
Bernstorff har haft et værelse, som han boede på, når han var hjemme på weekend eller i ferier, så er hans bedste minder fra
stedet knyttet til, da hans bedsteforældre boede der.

Peter Bernstorff med sin border terrier Kai-Ju foran Gyldensteens hovedbygning. Hvad der i folkemunde vil blive kaldt et »slot«, kalder familien helt korrekt
hovedbygningen eller bare et hus. Gyldensteen Gods dækker over både bygninger og jord.
Foto: Søren Bidstrup.
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PETER BERNSTORFF

»Der gik en periode, efter vi var flyttet
hjemmefra, hvor den måde man fandt ud af,
om den anden var hjemme, var ved at kigge
ud af vinduet og se, om der holdt to biler på
gårdspladsen.«
»Jeg har nogle gode minder om at være sammen med min bedstemor og få læst eventyr og gå på opdagelse i haven. Jeg kan
også huske, at min bedstefar lærte mig at spille tennis på tennisbanen ved hovedbygningen. Jeg startede på helt klassisk vis
som otte-tiårig med træketcher og hvide shorts. Og så har jeg gode minder om, at min bedstefar og jeg fiskede efter gedder i
voldgraven. Jeg fiskede rigtig meget sammen med ham, og vi fangede nogle rigtig store gedder. Min bedstefar havde sat
græskarper ud i voldgraven, og fordi græskarperne blev ret store, så gav det også anledning til, at gedderne blev ret store,«
fortæller Peter Bernstorff.

Bedstefaren hed i øvrigt meget mundret Carl-Johan Friedrich-Franz Hugo Mogens Bernstorff-Gyldensteen, og under 2.
Verdenskrig var han leder af modstandsbevægelsen på Nordfyn.

»Han blev taget til fange dagen inden, krigen sluttede. Tyskerne tog ham ned til en murstenslade – vi kalder den Tyskerladen
– der står et stykke herfra. Han var lige ved at blive henrettet, men så hørte tyskerne i radioen, at krigen var slut. Så han
overlevede. Jeg kan huske, at jeg så meget op til ham som barn. Han havde en stor plads i mit hjerte,« siger Peter Bernstorff.

Bor i fløjen

Portrættet i baggrunden forestiller Peter Bernstorffs bedstefar, Carl-Johan Friedrich-Franz Hugo Mogens Bernstorff-Gyldensteen. Under 2. Verdenskrig var han leder af
modstandsbevægelsen på Nordfyn. Han blev taget til fange af tyskerne og var tæt på at blive henrettet. Peter Bernstorff har mange gode minder med sin bedstefar.
Sammen fiskede de blandt andet efter gedder i voldgraven omkring Gyldensteen.
Foto: Søren Bidstrup.



Med sine 1.600 kvadratmeter er det ikke plads, der mangler i Gyldensteens hovedbygning. Derfor har Peter Bernstorffs
forældre, efter børnene var flyttet hjemmefra, valgt at bosætte sig i en af fløjene. Resten af huset står smukt og møbleret,
men ubrugt det meste af året.

»Der gik en periode, efter vi var flyttet hjemmefra, hvor den måde man fandt ud af, om den anden var hjemme, var ved at
kigge ud af vinduet og se, om der holdt to biler på gårdspladsen,« siger han og kan også fortælle, at det interne
telefonsystem, der blev sat op i huset, dengang der var personale, også blev flittigt brugt af beboere på jagt efter hinanden.





På Gyldensteen Gods bliver der i dag dyrket en del forskellige afgrøder. Stedet er særlig kendt for sin løg- og
græskarproduktion. Planen er, at det også skal fortsætte i fremtiden. Samtidig arbejder Peter Bernstorff på at skabe andre
produkter. Med udgangspunkt i godsets æbleplantage og produktion af honning og most fokuserer Peter Bernstorff nu på
æblecider skabt i samarbejde med »nogle af Danmarks dygtigste kokke og sommelierer«. Især den nye cider har Peter
Bernstorff lagt mange kræfter i.

»Vi har udviklet to nye cidere, der er lavalkoholiske med fire procent alkohol. De kommer forhåbentligt på markedet inden
jul,« siger han og tilføjer, at ideen blandt andet er, at folk, der går på restaurant får muligheden for at vælge cideren fra
Gyldensteen som et alternativ til vin.

Tilbage i nutiden, hvor mulige købere kan klikke sig ind på Gyldensteens salgsannonce på nettet, har Peter Bernstorff et
enkelt ønske til den kommende køber.

»Jeg håber, at den person eller virksomhed, der køber hovedbygningen vil investere i at holde den ved lige. Og så håber jeg,
at vedkommende kan få et lige så stort tilhørsforhold til stedet, som vores familie har haft i snart 12 generationer.«

Kilder: Danske Slotte og Herregård – Nordvestfyn, Danmarks Adels Aarbog, Dansk Biografisk Leksikon, Danmarks historie – i
grundtræk, gyldensteen.dk

    

Peter Bernstorff arbejder i dag på at flytte brandet Gyldensteen i nye retninger. Med udgangspunkt i godsets æbleplantage har han udviklet to nye cidere, der kommer på
markedet omkring jul.
Foto: Søren Bidstrup.
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