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fra Prospekter af Danske Herregaarde ca. 1850. 

Langesøs Bygningshistorie 
d 

H. B em er Se h ilelen Holsten. 

Paa nog le faa Undtagelser nær har Klicheerne til denne Artikel 
ikke medført Udgifter for Historisk Samfund. 

Et af de ældste - om ikke det ældste - dokumentariske 
Vidnesbyrd om Langesø er et Tingsvidne af 1421, hvori det ud
tales, at Fjerdeparten af Skoven Stjernebjerg, der ligger lige 
N ord for Søen, og af Langes ø indtil Midtstrømslinien laa til 
Præsteembedet i Vigerslev. I dette Dokument drejer det sig 
aabenbart kun om Skoven, Søen og Fiskerettigheden i denne, 
og Tingsvidnet omhandler ikke den paa Søens Sydside liggende 
Gaard, der formodentlig fra gammel Tid har haft Navn efter den 
lange Sø, der er saa dominerende i hele det bakkede og skov
rige Landskab. Her har Langesø fra en beskeden Oprindelse 
udviklet sig til en anselig Ejendom med en stor og statelig Ho
vedbygning og et betydeligt Godstilliggende, der strakte sig 
tværs igennem Vigerslev Sogns sydlige Del og omfattede væ
sentlige Partier af Sognets midterste og nordvestlige Omraader. 

Der er mange Tegn paa, at Langesø som Gaard kun har 
haft ringe Betydning i gammel Tid, og en væsentlig Værdi for 
Ejerne har maaske bestaaet i Søens Fiskerigdom, hvad der synes 
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at fremgaa af, at Langesø som '~ Fiskevand( specielt nævnes i de 
ældste 1Plder, hvori Navnet forekommer. , 

Saaledes blev der i 1499 udstedt et Tingsvidne, der for
uden at · udtale, at Knud Bryske har en Eng i Tamose, som fra 
Arilds Tid har hørt til Langesø Gaarcl, tillige paa Foranledning 
af Eiler Bryske paa Dallund afgiver Erklæring om Søen og 
Fiskeriet i denne. Et uvildigt Stokkenævn paa 24 Dannemænd 
fra Omegnens Landsbyer*) vidnede, at de aldrig havde hørt 
eller spurgt eller dem selv andet mindes, end »Langesyø« har 
været og er et frit Fiskevanel til Hr. Bernike Skinkels Arvinger, 
og at al\']rig nogen har kendt sig Del, Lod eller Rettighed dertil 
ellBr fisket deri her til Dags imod Hr. Bernike Skinkels Arvin
gers Mi~cle og Tilladelse i nogen Maacle. Præsteembedets oven
nævnte Rettighed over en Del af Søen maa altsaa snart efter 
1421 være overgaaet til Langesøs Ejer, siden ingen af de 24 
Mænd erindrede noget om, at andre, end de Skinkelske Arvin
ger, har haft Lod deri. 

I 1505 fik Knud Bryske et Tingsvidne, at Hr. Bernike Skin
kel havde haft Langesø Enemærke uæsket og ukæret. Den 
nævnte Hr. Bernike Skinkel, der døde 1418, ejede mange andre 
fyenske Gaarde, Iv.ersnæs (Wedellsborg), Engga·arcl (Gylden
steen) og Dallund og havde Hindsgaul og Ruggaard med Skovby 
Herred i Pant, saa Langesø har ikke spillet nogen Rolle for ham, 
og, da hans Datterdatter, Cecilie Hogenskild, bragte de tre Nabo
gaardB, DaUund, Margaard og Langesø til Familien Bryske, var 
det nærmest Dallund, der var Hovedejendommen, medens de 
to andre Gaarde endog til Tider var beboede af Bønder, hvoraf 
man kan slutte, at saavel Bygninger som Jordtilligenele har 
vææt uanselige. 

Ifølge Sagnet skal de ældste Bygninger paa Langesø have 
ligget i N ellemosen for den sydøstlige Ende af Søen, men da 
det, som nu hedder NBllemosehus, ligger ca . 1400 A}en fra Søen, 
er det meget tvivlsomt, om der ligger noget til Grund for Sagnet. 
Det er imidlertid først fra Midten af det 16. Aarhundrede, at 
Langesø kan regnes som Bn helt selvstændig Hovedgaard, idet 
den blev overtaget af Familien Bryskes bekendteste Mand, Rigs
kansler Antonius Bryske, der i sit 54. Aar opførte en ny Hoved
bygning paa Langesø, hvoraf der vist intet andet er levnet, end 
den meget smukke Sten med Bygherrens fædren e og mødrene 
Vaabener, Bryske og Gyldenstierne og følgende Indskrift: 

ANNO DOMINI 1554 FIERI ME FECIT ANTHONIVS 
BRYSKE ElVS TEMPORIS REGNI DANICI 
CANDTZELLARIVS SVE ETATIS ANNO 54. 

*) Bl. a. fra V æde, Kosterslev, Vigers (ev, Es terbølle, Vevlinge, Hem
merslev, Melby, Svenstrup, Søndersø og Særslev. 
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Skitse elter et Kort fra 1767 med det projekterede nye Anlæg. 
Det er samlsynligv is de gam l<·! Bygninger, der er indtegnede i Planen. 

Den sad over Døren paa det gamle Indgangstaarn, stod 
senere ifølge Marmora Danica oprejst midt i Gaarden og flytte
des dernæst ned i Tærskeladen, efter hvis Brand i 1901 den inel
muredes i Hovedbygningens Sydgavl. 

Vedel -Simonsen giver i sin i 1843 udkomne Bog om Rug
gaard en Beretning om Antonius Bryskes Bygning, der 1774-78 
blev nedbrudt, og 'han støtter sit Udsagn paa gamle Folks 
Sigende. Vedel Simonsen, hvis utrættelige Forsker·· og Samler
arbejde er velkendt, har uden Tvivl talt med adskillige ældre 
Folk, der kunde huske den gamle Bygning, og man maa derfor 
antage, at hans Beskrivelse er nogenlunde nøjagtig. 

Vedel Simonsen skriver, at Bygningen laa paa samme St~d, 
hvor den nuværende Hovedbygning ligger, og dette bekræftes 
- foruden af Sandsynligheden - tillige af 2 gamle Kort. Det 
ene er udarbejdet i Anledning af en .Retssag mellem Kongen og 
Oberst G. D. Holsten vedrørende Grænsen mellem Vildtbanen 
og Oberstens Enemærke. Kommissionsdommen i denne Sag er 
af 11. Oktober 1736, og Sagen findes indført i en i Holstens
huus Arkiv opbevaæt mæg.tig Foliant paa 1811 Sider. Det er 
utvivlsomt sammB Sag, som Proprietær Hjort nævner i sin Ar
tikel om det fyenske Ryttergods i Odense Amts historiske Aar
bog for 1922, Side 6. Paa det nævnte Kort, der findes i 2 Eksem· 
plarer, er der aftegnet en Hovedbygning paa det Sted, hvor den 
nuværende Hovedbygning ligger. Paa et stort Godskort fra 
1767 er der med fuldt optrukne Linier indtegnet nogle Bygnin
ger, som angiver den projekterede Plan, som med ret store 
Ændringer gennemførtes faa Aar efter. Men Øst for og til
dels tværs over disse Bygninger er der med overordentlig fine 
Streger antydet et Kompleks af Bygninger, som uden Tvivl har 
været det gamle Anlæg, som endnu har eksisteret, da Kortet 
tegnedes, og som derfor har maattet angives paa dette bl. a. for 
Orienteringens Skyld. 

Vedel Simonsen beretter, at Stuehuset eller det saakaldte 
høje Hus var paa tre Etager (formodentlig Kælderen iberegnet) 
og laa paa den vestre Side af Gaardspladsen og strakte sig fra 
Syd til Nord, saa at den nordre Gavl vendte ud mod Søen. I 
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Beliggenhedsplan ca. 1800. 

underste Etage var Køkken, Skriverstue, o. s. v., og i den øverste 
var Værelserne. For den nordre Ende af denne Fløj og altsaa 
ud mod Søen var anbragt et rundt Taarn med Spir paa, hvori 
der var Indgang til Hove·dbygningen; dette Taarn var forneden 
Grundmur og foroven Bindingsværk, og det var tækket med 
Skifer. Af Sidefløje var der kun een, og denne s;tødte til Hoved
bygningens sydlige Ende, med hvilken den udgjorde en ret Vin
kel, idet den strakte sig fra Vest til Øst og saaledes dækked~ 
den sydlige Side af Gaardspladsen. Paa de andre Sider var 
Borggaarden omgivet af en Række Linde f Iler Elmetræer og 
et Stakit, nemlig saavel mod Søen i Nord som mod Ladegaar
den i Øst. 

Paa Kortet fra 1767 ligger der Øst for det, der maa antages 
at have været Hovedbygningen, nogle Længer, der sandsynligvis 
skal angive Avlsbygningerne, hvoraf det ene Hus er langt og 
ligger ganske nær ved Søen. Lige overfor ligger en lang Længe 
med en fra Midten udgaaende Vinkelbygning, der gaar i sydlig 
Retning. Tværs over den nuværende Alle lige udenfor den nu
værende Gaardsplads · ligger en stor og meget bred :Bygning, 
som rimeligvis har været den store Agerrumslade, hvorigen
nem der antagelig har været Port med Tilkørsel til Borggaarden. 
Den formodede Hovedfløj i Stuehuset maa efter dette Kort have 
ligget i den østlige Side af den nuværende Gaardsplads, og den 
strakte sig lidt ind over den nuværende Nordfløis Plads . Da der 
paa dennes to Sider nu er stor Forskel paa Terrænets Højde, 
maa der, hvis Antonius Bryskes Hovedfløj har ligget her, have 
været foretaget store Opfyldningsarbejder før Anlæggelsen af 
den nuværende Gaardsplads. 

Der foreligger intet om, at Anton ius Bryskes Langesø 
skulde have været omgivet af Grave, og i Terrænet er der intet, 
der tyder i den Retning. Selv om det synes mærkeligt, at Rigs,. 
kansleren skulde have undladt at anvende dette almindelige og 
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i de Tider næsten uundgaaelige Befæstningsmiddel i det selv 
samme Aar, da en anclen fyensk Stormand, Rigsmarsken Frands 
Brockenhuus, byggede det stolte Egeskov midt ude i en Sø, og 
paa en Tid, da saa mange andre V andborge rejste sig rundt om 
t Landet, ikke mindst paa Fyen, tør man dog ikke benægte Mu-

Ligsten i Viger8lev Kirke over Rigskans ler Antonius Bryske, i" 1566. 

ligheden deraf, og man kan maaske finde Forklaringen i, at 
Antonius Bryske gennem sin Embedsgerning var en Fredens 
Mand, der end ikke paa sin smukke Gravsten i Vigerslev Kirke 
optræder i det sædvanlige krigerske U elstyr med Rustning 
og Hjælm. 

Der er ingen Grund til at antage, at Langesøs følgende 
Ejere har foretaget væsentlige Ændringer ved Rigskanslerens 
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Kort fra 1736 over Langesø og:;.,Omegn. 
Af dette Kort fremgaar det, at Antonius Bryskes Langesø har ligget paa samme Sted, som det nuvæ1ende. 
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Projek teret Fac;:ade mod Haven. 
Sandsynligvis tegnet af Georg Didrik Tschierscke, en tysk Arkitekt, der med et Pas af 24. April 1753 blev kaldt til København. 

Maalene i denne Tegning svarer nøje bl Maalene paa de af Tschierscke signerede Grundplaner. 
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Projekteret Fa<yade, sandsynligvis mod Haven. 
Hovedt.rækkene svarer denne Tegl:!ing til Bygningens nuværende Udseende. 

Bag paa Tegning<:n findes følgende Paaskrift: Forevist vedForretningen paa Langensøe den 6. J an u ar 1776. 
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Bygn inger, bl. a. af den Grund, at enkelte af Ejerne ikke har 
haft Raad dertil. Det hedder saaledes i Godske Ditlev Holstens 
og hans Hustru, Elisabeth Sophie Knuths, Testamente, dateret 
Langesø 10. Februar 1740: 

,_ Eftersom . baade Holstenshuus og Langesøs Gaarde med 
derunder liggende Bøndergods bestaar mestendels af gamle 
Bygninger, som desværre meget er forfaldne, hvilke jeg for
medelst Alderdom og andre nødvendige Okkupationer ikke har 
kunnet istandsætte, som jeg gerne vilde, saa skal vores Søn, Hr. 
Kaptain Adam Christopher v. Holsten, eller ved hans Dødsfald . 
den rette Stamherre, til de behøvende og ihannem forestaaende 
kostbare Reparationer eller nye Opbygninger nyde alle vore 
efterladende øvrige rede Midler og Effekter uden nogen Forskel 
eller Paatale af sine Søstre eller hans Svogre. « 

Den i dette Testamente indeholdte Op-fordring til Forbe
dring af Godsernes Bygninger blev i vidt Mall.l efterkommet af 
den i. Testamentet omtalte Søn, Geheimeraad Adam Christopher 
Holsten, der restaurerede Hovedbygningen paa Holstenshuus og 
opførte mange nye Ladegaardsbygninger sammesteds, og som 
paa Langesø, hvis Borggaardsbygning i 1750 takseredes til kun 
500 Rdl., opførte baade Hovedbygning og Ladegaard og derved 
satte sig selv et Monument, der vilde have gjort ham uforglem
melig, selv om ikke hans Dygtighed som Embedsmand og hans 
Virksomhed som human og fremsynet Reformator paa hans God
ser havde sikret ham en meget ærefuld Plads blandt de danske 
Godsejere, der har gjort mest for deres undergivne. 

Der er bevaret en Del Materiale, hvorved man kan følge Ud
viklingen af Planer og Projekter til det omfattende Nyanlæg, 
hvis tidligste Spor man finder paa det før nævnte store Kort over 
Langesø Hovedgaards og Taagerod Bys Marker, opmaalt i Aaret 
1767 af G. D. Tschierscke. 

Denne Georg Didrik Tschierscke var en tysk Arkitekt, der 
med et Pas af 24. April 1753 blev kaldt til København og aaben
bart straks kom i Forbindelse med Familien Hols-ten, for allerede 
samme Aar har ihan tegnet en som Stik udgivet Plan over Hol
stenshuus's Have. 

Da saa Byggearbejderne paa Langesø skulde paabegyndes, 
er det blevet overdraget ham at udarbejde Tegning-erne, hvoraf 
Grundplanerne af Hovedhusets 2 Etager, signerede af ham, 
endnu er bevarede, forsynede med fr-anske Betegnelser. Endvi
dere findes en Opstalt Iled Paaskrift: Elevation du cote du 
jardin, tegnet paa den øverste Del af et Ark, paa hvis nederste 
Del Gaardfac;aden har været tegnet, men den findes desværre 
ikke mere, og da Signaturen sandsynligvis har staaet paa denne 
Del af Bladet, kan det ikke med absolut Sikkerhed siges, at 
Tschierscke <har tegnet den bevarede Opstalt, men det kan · 
dog af forskellige Grunde anses for hævet over al Tvivl, 

Årbog for Odense og Assens Amter 1924



349 

fø rst . og fremmest fordi Tegningens Maal og Karakter og 
Papirets Art og Tegnemaaden ganske svarer til de af 
Tschierscke signerede Grundplaner, og fordi dennes øverste 
Etage benævnes Mezanin, og Opstalten viser netop Bygningen 
fo rsynet med Mezanin-Etage. Endvidere er der r aa begge T eg-

Haveplan, sign. H. Muller t 777. 

ninger angivet et 3 Fags Fremspring til Ha ves i den. Paa det 
nævnte Kort fra 1767, der som sagt er tegnet af Tschierscke, 
er der paa det nuværende Hovedihus's Plads indtegnet ~et stort 
Hus, der svarer til Maalene paa Tschiersckes Grundplan. For 
Enderne af dette ses nogle store rektangulære Figurer, der vel 
har skulle t være Led i Haveanlæget, og i nogen Afstand herfra, 
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Grundplan af Stue. 
Vestibule 

2 og 3 Daglogstuer 
-l Spisestue 
6 Baronens V æreise 
7 Havesal 
8-10 Gæsteværelser 

18 og 19 Køkkener 
20 Spisekammer 
25 Folkespisestue 
:!.7 Strygestue 
29 Linnedstue 
2d og 30- 34 Folkeværelser 
42 Sogneraadskontor 
44 og 45 Godskvntorer 
4 7 og 48 Stald. 
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paa hYer Side af Gaarden er der anbragt en 50 Alen lang 
Længe, der rimeligvis har været tænkt som Økonomibygninger. 

Gaarden afsluttes med en Halvbue, ganske som nu, men 
dens fjærneste Punkt er 145 Alen fra Husets flade M\1-r, medens 
Afstanden nu kun er ca. 83 Alen. Derimod er der ikke stor For
skel paa Gaardspladsens Bredde mellem de 2 Sidefløje. Alleen 
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er paa Kortet beplantet med 2 Rækker Træer, og Afstanden fra 
Hovedhuset til Enden af Alleen er 420 Alen, omtrent ganske 
som nu. 

Paa hver Side af Alleen er der indtegnet 2 lange Bygninger, 
uden Tvivl beregnede som Avlsbygninger, saaledes at Syme
trien har været meget nøje gennemført i alle Enkeltheder. 
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Opstalten af selve Hovedhuset viser en udpræget Rococo 
Bygning med stærkt fremspr ingende :Midterparti, der er afgræn
set af lige Linier, men ellers minder stærkt om Gaardsidens nu
værende Fremspring og ligesom denne har rustica Dekoration. 
Hele Bygningen bar foroven en Mur-Brystn1ing med Rococo 
Vaser og en stor Cartouche støttet af Engle. Ogsaa paa Hjørne
pillerne er der Rusticamuring, mellem Etagerne er der et Ge
simsbaand, og mellem Vinduerne er der Lisener. Paa Grund
planen kan det ses, at Gaardfa<;aclen med sit ovale Fremspring 
og med sin Vinduesfordeling har svaret ret nøje til det Ud
seende, Huset virkelig fik, naar lige undtages de Ændringer i 
Længele og Højde, som nødvendiggjorcles, da den projekterede 
Mezanin erstattedes med en Etage i fuld Højae. Den gamle 
Grundplan, der er meget symetrisk, adskiller sig noget fra den 
nuværende, bl. a. er Hovedtrappen lagt saaledes, at den med et 
Hovedløb under 45 Grader udgaar fra den ene Niche i V es ti
bulen og ender midt i Huset med 2 mindre Løb, et Træk, der 
kendes fra det ca. 40 Aar tidligere opførte Frederiksdal. I 
Grundtrækkene og i Værelsernes Fordeling er der en saa 
umiskendelig Overensstemmelse mellem disse gamle og de nu
værende Planer, at man tydeligt kan se, at de af Tsch ierscke 
udkastede Tanker har vundet saa stærkt Bifald, at de har dannet 
d et faste Udgangspunkt for de Planer, der blev fulgt ved Byg
ningens Opførelse. 

Adskillige af Rummene benævnes ~antichambre « , hvad der 
kunde være god Brug for i det dybe Hus, der er ganske uden 
Gange. Ellers er de fleste V æreiser »cabinet« eller »chambre 
a coucher«. Der er hverken Antydning af Kælel er eller af 
Økonomilejlighed, og sidstnævnte maa have været tænkt anbragt 
i de ca. 35 Alen fra Midterbygningen aftegnede Sidebygninger. 

Dette System med at holde Økonomien fuldstændig afson
dret fra Beboelseshuset tillod Arkitekten at give dette en mere 
klar og regulær Plan og gav ham langt friere Hænder med Hen
syn til Inddelingen af Hovedhuset efter kunstneriske Krav, men 
for den daglige Benyttelse af Huset var det selvfølgelig en 
grumme upraktisk og i Længden ganske uholdbar Ordning, der 
dog havde fundet Anvendelse i saa anselige Anlæg som det 
Frydenlund, der af kgl. Bygningsinspektør Krieger i 1720-erne 
opførtes til Frederik den 4., og i det ældre Charlottenlund, der 
i 1733 opførtes af Generallieutenant Scheel til Prinsesse Char
lotte Amalie . 

Da Tschiersckes Anlæg er indtegnet paa det af ham sig. 
nerede Kort, kan man datere Planernes Tilblivelse til senest 
1767, hvad der passer med deres hele Stil og Tilsnit, de r kende. 
tegner den som væsentligt ældre end det Hus, der i 1775 stod 
færdigt, og som endnu i mærkelig uforandret Skikkelse giver et 
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Gammel Grundplan af Nordfløjen, sandsynligvis fra Begyndelsen af 1770'erne, 
Der er . adskillige Lighedspunkter med Bygningens nuværende Indretning. 
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godt Billede af den Stil, der afløste Rococo'en i Aarhundredets 
sidste Halvdel. 

Da A. C. Holsten den 21. Februar 1766 forhøjer Brandfor
sikringssummerne for Holstenshuus Borgegaards og Lade-

gaards-Bygninger, som for begges Vedkommende var »forøget 
med mange nye Bygninger«, fra henholdsvis 2500 og 4000 Rdl. 
i 1750 til 5000 og 5000 Rdl., kan man regne med, at han nu var 
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Grundplaner signerede G. D. Tschierscke. 
Der er en Del Lighedspunkt~r med Bygningens nuværende Indretning; men 
der er ingen Tvivl om, at disse Planer er et al d rig udført Projekt, svarende 

til omstaaende Havefac;:ade med Mezaninetage. 
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færdig med sine Byggearbejder paa Holstenshuus og derefter 
vilde vende sig til den langt større Opgave, der ventede ham 
paa Langesø, hvis gamle Hovedbygning maaske ikke har været 
behagelig at bebo. Hans Børns Fødsel er ikke anført i Vigers
lev Kirkebog, saa Familien har formodentlig haft Ophold paa 
Holstenshuus. Hvorfor den virksomme Mand ikke tog fat paa 

Geheimeraad, Amtmand 

ADAM CHRISTOPHER BARON HOLSTEN 
til Baroniet Holstenshuus, 

f. 1717 t 1801. 

Udførelsen af Tschiersckes Projekter straks efter disses Frem
komst, er ikke godt at vide, men skyldes maaske, at han ganske 
har maattet hellige sig det ham i 1764 betroede Embede som 
Amtmand over Nyborg og Tranekjær Amter. I 1767 fik han 
l'union parfaite og i 1768 det hvide Baand, og disse Udmærkel
ser kan have bevirket hyppigere og længere Ophold i Hoved
staden, hvor han kan være bleven tiltrukken af den nye Smags
retning indenfor A11kitekturen, hvis ypperste Repræsentant, 
Jardin, i 1760-erne opførte Marienlyst og i 1765 Bernstorff, de 

Årbog for Odense og Assens Amter 1924



357 

..; 
'-' 
8 
"' ;:l 

•i E . 
<;j 

"' c 
~ 

"' z 
ro 
<'l 
o. 

o 
M 
oc 

.,; 
u 

ro 
.1:: 

\l) 

..c r, 
() 

ro 
;:l 
o 

d 

Årbog for Odense og Assens Amter 1924



358 

to Arbejder, der blev banebrydende for den videre Udvikling af 
Arkitekturen her i Landet. Man kan herefter tænke sig, at k 
C. Holsten har henvendt sig til Jardin eller en af hans Elever, 
for at det nye Hus kunde stemme mere overens med den nye 
Stil, der har fundet et smukt og karakteristisk Udtryk i en be
varet Opstalt, der viser Hovedhuset i alt væsentligt, som det 
endnu staar. Paa denne Opstalt ser man en statelig Louis XVI 
Bygning med to fulde ved et Baand adskilte Etager med meget 
store Vinduer og Rustika paa de smalle Hjørnerisalitter og den 
tre Fags Midtrisalit, der foroven afsluttes i en Attika med fire 
Vaser. Det kan ikke ses, om denne Opstalt skal forestille Have
eller Gaardsiden, men der er størst Sandsynlighed for det første . 
Der er angivet Sokkel, og der er som paa det nuværende Hus 
4 Skorstene og 5 Tagkviste. Endvidere er der højere oppe paa 
Taget en rund K vist, som, hvis Opstalten skal forestille Gaard
fa~aden, svarer til den nuværende Urkvist, der dog er firkantet 
med trekantet Fronton. 

Desværre findes ingen til denne Opstalt svarende Grund
planer. Paa Tegning·en er Huset, ligesom hos Tschierscke, gan~ 
ske isoleret uden Forbindelse med Sidefløje. Det anvendte Pa
pir er uden Vandmærke, men i Kvalitet svarer det nøje til tre 
andre Blade fra I. Honig & Zoonen (paa det ene staar kun I. 
Honig & Zoon), hvoraf de 2 er forsynede med en tegnet og malet 
Ramme, der falder nøje sammen med Rammen om Hovedhusets 
Opstalt og sikkert er tegnede af samme Mand. De 2 af de nævnte 
Blade er Grundplaner af Nordfløjen, henholdsvis af Kælder og 
Stue, og paa det tredie er aftegnet 2 Opstalter af N ordfløjen ca. 
70 Alen lange, og paa det nærmeste af samme Længde som den 
nuværende Fløj. Den ene er »Fa<;ade gegen den Hof <<. , den an
den »Fa<;ade gegen den Soe«. Paa ~sidstnævnte ses Hovedhuset 
og Skorsten og K vist paa Forbindelses fløjen, der paa førstnævnte 
er fremstillet i Snit med hvælvet Kælderrum mod Vest, hvor der 
nu ingen Hvælving er, og hvælvet Kældergang mod Øst, saa
ledes som den endnu findes. Fra den østlige Ende af Fløjen 
11dgaar der baade paa Opstalten og Kælderplanen, men ikke paa 
Stueplanen, en dermed sammenhængende Længe i nordlig Ret
ning, som ikke vides nogensinde at have været opført. Dennes 
Hjørner og mindre Partier af selve Nordfløjen er dekorBret med 
:Rustika, som næppe har været anvendt i Virkeligheden. Den 
lange No11dfløjs Kælderetage er i Nordsiden som nu paa Grund 
af Terrænets Sænkning mod Søen en ParterreBtage, der adskil
les fra Etagen ovenover ved et Murbaand, der nu ikke findes. 
Mod Gaardsiden er der som nu 3 K viste, mod Søsiden 2, mod 
nu 1. Deres Udseende afviger væsentligt fra det nuværende. 
Der er 4 Skorstene mod nu 6. Døren er paa Opstalt og Kælder~ 
plan anbragt saaledes, at der er 5 Stuevinduer Vest for den, me
dens der nu kun er 4 Vinduer ganske som paa den gamle Stue-
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plan. Denne har mange Lighedspunkter med den nuværende 
Rumfordeling, bl. a. er der Køkken i det nordvestre Hjørne, og 
Komfur og Gruekeddel er anbragte paa samme Steder som nu. 
Foruden Døren fra Gang-en i Forbindelsesfløjen ind i den nuvæ
rende Spisestue er der gennem en 1 Fags ~Durchgang« en smal 
Dør ind til Hovedhuset Denne Passage foregaar nu genne111 
en firkantet Tilbygning i Vinkelen mellem de to Huse. 

Efter Stueplanen skulde Nordfløjen have været en Del kor
tere, men der er med Blyant tilføjet et Stykke paa godt 13 Yt 
Alen, saa den samled-e Længde bliver ca. 74 Alen. Den østlige 
Del af denne Fløjs Inddeling er nu væsentlig anderledes end 
paa den gamle Plan angivet. Et Spørgsmaal, der ofte fremsæt
tes, er, om Fløjene er opførte samtidig med Hovedhuset, og dette 
maa antagelig besvares bekræftende for det første af den prak
tiske Grund, at i hvert Fald Nordfløjen med Køkken, Folke
værelser og øvrige Økonomilejlighed var et uundværligt Supple
ment til Hovedhuset, og dernæst tyder de foreliggende ret ens
artede Tegninger paa fælles Qg samtidig Oprindelse. Endvidere 
ses paa et af de gamle Malerier af Gaarden, hvor denne næsten 
har sit nuværende Udseende, Mennesker i Dragter fra ca. 1790, 
saa paa den Tid har baade Sidefløje og Forbindelsesfløje i hvert 
Fald eksistere1, og der er i V:irkeligheden ing-en Anl•edning til at 
formode en senere Opførelsestid, der blandt andet vilde forud
sætte, at der i en kortvarig Periode havde været en anden Side
bygning, der rummede ·Økonomien, som umuligt har kunnet faa 
Plads i Hovedhusets 4 Kælderrum, 'hvortil der endda kun er 
Adgang gennem Forbindelsesfløjens Kælder. At Forbindelses
fløjene skulde have været tilbyggede senere eller maaske op
rindelig kun ihave bestaaet af en Korridor, hvad den hvælvede 
Kældergang kunde tyde paa, modbevises af de gamle Tegninger, 
hvor baade Plan og Snit viser Fløjen i sin fulde Skikkelse og 
ligesom nu med en noget ringere Højde , end den lange Flø} 
Desuden ses paa den .ene Opstalt afNordfløjen noget af Hoved. 
husets Gavl, og derpaa s•es nogle Detailler, som findes paa Ho
vedhusets Opstalt, men ikke kom til Anvendelse, hvoraf man 
kan slutte, at Nordfløjen og Forbindelsesfløjen i hvert Fald har 
været projekterede samtidig med Hovedhuset og inden dette 
har været opført. Som aller-ede nævnt skriver V e del Simo•
sen, at Antonius Bryskes Bygning ·blev nedbrudt i Aarene 
1774-1778, og at Nedbrydningen begyndte 1774, passer særde
les godt med, at der over Havedøren i det nuværende Hus staar: 

For Efterkommerne og ikke for mig. 
Adam Christopher von Holsten. 

Anno MDCCLXXV. 
og at Bygherren den 5. Januar 1776 ansætter og assurerer 
~Langesøe nye opbygte Borregaards Bygning« for 5000 Rdl. 
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Dagen efter har der formodentlig af Brandassuranceselskabet 
været afholdt en Art Vurderingsforretning, for bag paa Opstal
ten af Louis XVI. Bygningen staar der skrevet: Forevist ved 
Forretningen paa Langensøe den 6. Januar 1776, og 5 Under-

skrifter. Denne Paategning viser, at selv om mange af Enkelt
hederne ikke blev fulgt ved Opførelsen, maa Tegningen have 
været betragtet som det væsentlige Grundlag for det nye Hus. 

Man kan altsaa regne med, at dette har staaet færdigt ved 
Nytaarstid 1776, og hvad Byggeomkostningerne angaar, maa man 
antage, at disse maa have ligget omkring de 5000 Rdl., hvortil 
Huset blev brandforsikret, da det skulde synes for urimeligt, at 
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man forsikrede et nyopført Hus væsentligt lavere end til Op
førelsessummen hvori Naturalpræstationer og egne Materialer 
maaske dog ikke har været medregnede. 5000 Rdl. synes at 
være en urimelig lav Pris for Opførelsen af et saa stort Hus . 

Det kan her anføres, at hele Bygnings- og Haveanlæget paa 
Frydenlund har staaet Kong Frederik den IV i 12,500 Rdl. 
kurant. 

Det stor-e og anselige Hus, som altsaa stod færdigt fo r 
næsten halvandet Hundrede Aar siden, er ualmindelig solidt og 
godt bygget med en usædvanlig svær Tagkonstruktion, og det 
har i sjælden Grad trodset Tidens Tand og været forskaanet fo r 
Ombygninger og pietetsløse Restaureringer, saa det med ganske 
uvæsentlige Ændringer staar i det ydre næsten uforandre t. 
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Hele det store Bygningskamplex er, trods de væsentlige For
skelligheder mellem Hovedhus og Fløje, mærkeligt godt sarn
menstemt og virker som en meget harmonisk og anselig Helhed. 
Husets Linier er meget enkle, og der er ikke mange dekorative 
Enkeltheder. 

Over en Sokkel af en Række K vadersten hæver Hovedhuset 
.s ine røde vandskurede Mure, der under det usædvanlig høje 
Tag af blaa, glasserede Tegl afsluttes af .en Murgesims. Mod 
Gaardsiden accentueres Midterpartiet ved et ovalt Fremspring, 
}'1vis forreste plane Afslutning er rustikamuret og omslutter Ho
Yeddøren, der flankeres af 2 flade Pilastre med Volutkapitæler, 
ler bærer en stærkt profileret Arkitrav, hvoroiVe.r en Træ-Ba

lustr-ade, og en enkel Dekoration i Puds danner Rammen om
kring 1. Sals Midtervindue. Det ovale Fremspring krones for-

ven af en Altan med Balustrade med Vaser. De 2 Etagers 
Vinduer i Fremspringets Sider er anbragte i en gennemløbende 
Blinding, der ogsaa oms•lutter 2 store Vaabener, Holsten og 
Rantzau, betegnende Bygherren og hans Hustru Adelheid .Bene
dicte Rantzau. Hele Fayaden har næsten ganske samme Ud
seende som paa de ældste Billeder. Alle Hovedhusets øvrige 
Vinduer er indrammede af Chambranler, der viser en Rococo 
RemiUJiscens. P.aa Havefayaden er Midteraksen ogsaa markeret 
ved en ganske svag 3 Fags Risalit, hvis Hav.edør har PiiaSitre og 
Fronton, medens Buerne over Vinduerne er større end paa Re
sten af Fayaden. Ved alle 4 Hjørner er der smalle Risalitter. 
Paa de afvalmede Taggavle er der ingen K viste, hvad der efter 
gamle Billeder har været tidligere. Ogsaa paa Forbindelses
fløjene har der været nu forsvundne Tagkviste, og midt paa 
hver af disse Fløje har der mod Gaardsiden været en Dør, uden 
ior hvilke der har ligget en firkantet Sten til Brug, naar man 
steg til Hest. 

Med Hensyn til Planen maa særlig mærkes den elipsefor
mede meget smukke Vestibule og bag denne dep traditionelle 
3 Fags Havestue, hvorfra der kun er fire Trappetrin ned i Ha
ven, et Træk der særlig kendes fra franske Slotte. Til venstre 
f o r Vestibulen ligger det statelige Trapperum og tilhøjre Dag
ligstuerne med Spisestuen, der kun er lille i Forhold til det 
-store Hus, men hvorfra der haves bekvem Forbindelse til Køk
kenfløjen, hvor der er talrige gode Folkeværelser og megen 
Plads i den rummelige Kælder. 

Planen viser en høj Grad af Symetri, der paa flere Steder 
er saa nøje gennemført, at adskillige Fløjdøre modsvares af fa
ste Skabe med udvendigt Udseende, som om de var Døre. Der 
findes en gammel Tegning af en Dør, som viser, at de nuvæ
rende Døre uden Tvivl er oprindelige. Paa T·egningen er over 
Døren antydet et »Thyr styck«, saadanne er desværre ikke be
-varede. Af indvendig Dekoration er der ikke meget. Flere 
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Langesø fra Nord. 

Kakkelovnsnicher er omgivne af profilerede Rammer, i Billard
værelset er Adolph Hans Holstens og Ide Ratlous Malerier ind
fattede i Væggen i Rococo Stukdekorationer, og i Vestibulen er 
der over to Nicher med profileret Indramning smaa Rococo 
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Cartoucher, og sammesteds er der i Vægfelterne 6 flade Pila
stre med smukke Kapitæler med Volutsving og Blomsterguir
lander i fint og nydeligt Arbejde. I to Gæsteværelser i underste 

Etage er der nogle fine malede Loftsdekorationer i strængeste 
Louis XVI. SHL Ellers kan fremhæves de svære Loftgesimser 
med stor Hulkeihl og de meget høje Døre og Vinduer, der sam
men med den store Højde til Loftet, ca. 7% Alen i underste 
og ca. 7 Alen i øverste Etage, gør et meget anseligt Indtryk. 
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Under Størsteparten af Hovedhuset er der ikke Kælder, 
l ige saa lidt som under Sydfløjen, hvori der er Godskontor og 2 
gode Hestestalde, medens der i 1923 i denne Fløj og Forbindel
sesfløjen er indrettet 2 selvstændige Lejligheder, den ene med 
7, den anden med 3 V æreiser foruden Køkken. Paa Sydfløjens 

Fra Haven. 

Loft er der Kornmagasin. Enkelte Partier af Kældrene er ikke 
hvælvede, men Størsteparten har dels Tøndehvælvinger og dels 
glatsømmede Krydshvælvinger paa firkantede Murpiller, som 
næppe er ældre end Huset. Saavel Kældre som Hovedhus og 
Fløje er opførte af ensartede Sten af Størrelse 28 X 11 X 6 ctm. 

Fløjenes Ydre er saa enkelt som mulig. Murfladerne staar 
dels j naturlig Tilstand med deres røde Teglsten, dels er de 
vandskurede og dels rødkalkede. Tagene er af røde Tegl. Paa 
alle Billeder af Langesø fra det 18. og fra første Halvdel af det 
19. Aarhundrede er den store Gaardsplads mod Øst afgrænset 
a f .en rød Mur med Blindinger og adskillige Vaser. Af denne 
Mur findes der 2 Situationsplaner og 2 farvelagte Tegninger af 
dens Midterparti med Indkørselsporten, der paa den ene Teg
ning er lukket med en Gitterlaage af Træ, som ses paa de gamle 
Billeder. Paa den ene Tegning er Portpillerne foroven prydede 
med Vaser som paa Billeder fra .det 19. Aarhundredes første 
Halvdel, paa den anden er der ikke anbragt noget. Paa 2 Ma
lerier fra Slutningen af det 18. Aarhundrede ligger der gul
malede Løver paa Pillerne. De 2 Tegninger af Indkørsels
porten er signerede af H. Næss, der var Bondesøn fra Næs i 
Sandager Sogn i Nærheden af Assens og 1782 blev Arkitekt og 
Bygmester ved de kgl. Kirker i København og Nordsjælland. 
Han fik 1763 den store Guldmedaille og byggede blandt andet 

Årbog for Odense og Assens Amter 1924



372 

den 3 Mil fra Langesø liggende Herregaard Frederikslund. 
Man kan ikke benægte Muligheden af, at Næss har bygget hele 
det nuværende Langesø, men i saa Fald var det jo rimeligt, at 
han ogsaa havde signeret nogle af de mange andre foreliggende 
Tegninger til Bygningerne. Sandsynligheden taler mest for, at 

Fra Gaarden. 

Gehejmeraad Holsten mellem Tschierscke og Næss har haft en 
tredie - desværre nu uk.endt - Arkiitekt, der med Bibehob 
delse af Hovedtrækkene i Tschiersckes Planer har opført et Hus 
i en med den nyere Smagsretning mere stemmende Stil. Man 
gætter næppe meget fejl, naar man formoder , at denne Mand 
har været en af Jardins Elever, og at denne Mand tillige kan 
have bygget Hindsgaul og Juelsberg, som har mange Ligheds
punkter med Langesø, bl. a. er de eliptiske Vaabenrelieffer paa 
begge Sider af Hoveddøren paa Hindsgaul overordentlig nær 
beslægtede med de tilsvarende paa Langesø. 

ooDDDDoo DODO 
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