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600 år undervejs
Trolleholms næsten 600 års historie starter 
tilbage i 1420’erne hvor cisterciensermun-
kene i Herrevadkloster opførte en sæde-
gård i et sumpet område som kaldtes Kat-
tisnabbe. Efter reformationen i 1530 købte 
den danske rigsråd Tage Ottesen Thott 
ejendommen og lod opføre en befæstet 
borg med voldanlæg som han navngav 
Eriksholm efter en bror. De følgende to 
århundreder var præget af meget uro og 
dramatik i Skåne. Som led i den dansk-
svenske krig blev borgen således brændt 
ned i 1678 og efter Skånes overgang til 
Sverige gennemførte slægterne Thott og 
Trolle et bytte af deres besiddelser, hvilket 
betød at Eriksholm kom i Trolle-slægtens 
eje og at Thott’erne flyttede til Danmark. 
I 1740 giftede godsejer Frederik Trolle 
sin datter Wiveka til rigsråd, grev Gustaf 

Bonde. Med sig i ægteskabet fik hun 
Eriksholm som gjordes til fidelkommis for 
den ældste mandlige efterkommer af den 
”nye” Trolle-Bonde slægt og samtidig fik 
godset sit nuværende navn Trolleholm. Fi-
deikommisset blev opløst i 1970. Wiveka 
og Gustafs barnebarn Gustaf Trolle-Bonde 
ejede Trolleholm fra 1806 og til sin død i 
1855. Han stod for ophævelsen af hoveriet 
på stedet og udlejede jorden til bønderne 
på 30 års aftaler, hvilket var med til at ska-
be en stor velstand. Han byggede skole, 
fattiggård og anlagde nye veje i området 
og var i det hele taget en meget vellidt per-
son. Han døde barnløs i 1855 og herefter 
blev godset overtaget af en nevø, for øv-
rigt også med navnet Gustaf Trolle-Bonde. 
Efter hans død i 1884 overtog sønnen Carl 
Johan Trolle-Bonde stedet som han satte 
meget stort præg på i sin ejertid. F.eks. 

ombyggedes forpagtergårdene, markerne 
drænedes, skovene renoveredes og der 
etableredes granskove på tidl. græsarealer 
og hele godsforvaltningen blev gennem-
gribende moderniseret. Tillige stod han for 
en større ombygning af slottet som i vidt 
omfang fik sit nuværende udseende under 
ham. 
Siden 1989 har Trolleholm slot været udle-
jet til en række svenske virksomheder som 
anvender det til møder, repræsentation o.l. 
formål. 
Trolleholms nuværende ejer er Carl Trolle-
Bonde som formelt har ejet stedet siden 
han var 7 år i 1989.     

Forskelligartede aktiviteter
Land- og skovbrug er stadig de primære 
aktiviteter på godset. Skovens betydning 
er traditionelt af mere langsigtet karakter 
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Trolleholms Gods 
Lidt nord for Lund i den vestlige del af Skåne ligger godset Trol-
leholm som med besiddelser på 5.000 ha hører til blandt de større 
bedrifter i landsdelen. Skovbruget udgør ca. halvdelen og land-
brugsjorden et tilsvarende areal, hvoraf dog omkring 700 ha er 
bøndergods hvor brugsretten i henhold til lovgivningen går i arv.  
Udover land- og skovbrug, bolig- og erhvervsudlejning, har godset bl.a. sit eget flisfyrede varme-
værk, børnehave og udlejning af slottet til virksomheder for repræsentative formål. 
Samlet set er der beskæftiget ca. 22 medarbejdere til at varetage godsets aktiviteter.
Trolleholms Gods er i dag ejet af Carl Trolle-Bonde, hvis slægt har resideret på stedet siden midten 
af 1700-tallet. 
Både godsforvalter Esben Møller Madsen og vores besøgsvært landbrugsinspektør Søren Tang Sø-
rensen har dansk baggrund. 
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og jagt samt herlighedsværdier er noget 
som vægtes ganske højt. 
Udlejning er også et godt område med 
ca. 55 boliglejemål og herudover har man 
diverse erhvervslejemål i bygningsmassen 
omkring slottet. Selve slottet har gennem 
25 år desuden været udlejet til virksomhe-
der som kan benytte stedet til repræsenta-
tive formål, møder, konferencer o.l. 
Ligesom i Danmark foregår der en kraftig 
urbanisering i Sverige og det prøver man 
fra godsets side at imødegå med initiativer 
som skal gøre det mere attraktivt og lette 
hverdagen for folk som ønsker at bosætte 
sig i området. Et eksempel er nogle helt 
nye huse som Trolleholm opfører i øjeblik-
ket. Også børnehaven og fritidshjemmet 
”Trollungerna” ved slottet er et godt ek-
sempel på dette. Igen lidt som led i at gøre 
det mere attraktivt at bosætte sig i områ-
det har Trolleholm i 2009 etableret sit eget 
varmeværk -  Trolleholms Kraft AB som 
bl.a. opvarmer avlsgården (Halls Farm), 
Trolleholms Slot samt en række boliger i 
området med flisvarme. 

Landbruget
Godsets jord er beliggende i et overgangs-
område mellem baltisk og såkaldt nordøst-
moræne. Førstnævnte dækker den vestlige 
del af Trolleholms arealer og er en dyrk-
ningsmæssig attraktiv ler- og kalkholdig JB 
5-7 på en bund af skiffer og det da også 
her at bedriftens planteavl er koncentre-
ret. Den østlige del af godset består mest 
af nordøstmoræne som er en sur, ler- og 
siltholdig jord med særdeles mange sten i 
varierende størrelser, hvilket bl.a. er grun-
den til at skoven fortrinsvist er etableret på 
disse arealer. Landbrugsarealerne dækker 
godt 1.500 ha, herudover har man aktu-
elt ca. 700 ha som forpagtes ud på lange 
aftaler. ”Som det også fremgår af godsets 
historie ophævede man allerede i starten 
af 1800-tallet hoveriet og lejede bønder-
godset ud til selvstændige bønder. Ja, og 
f.eks. i 1985 udgjorde disse ca. halvdelen 
af godsets samlede areal eller 2.550 ha. 
1.900 ha var egen skov og den landbrugs-
jord man selv dyrkede lå på blot 550 ha. 
Godset har gennem mange år arbejdet på 
at dyrke en større del af sin jord selv, men 
det er ganske svært at lave om på disse 
forpagtningsaftaler som i praksis fungerer 
som arvefæstere. Eneste reelle mulighed 
er når forpagtere stopper og der ikke er 
arvinger som ønsker at overtage aktivite-
terne,” forklarer godsforvalter Esben Møl-
ler Madsen. 
I dag er forpagtningsaftalerne indskrænket 
til 6-7 stykker og ca. 700 ha landbrugsjord. 
Inden for overskuelig fremtid venter man 
på Trolleholm at yderligere 200 ha kom-
mer ”tilbage” til godset ved naturlig af-

gang. For fremtiden 
ventes der at blive et 
par større forpagtere 
tilbage, herunder en 
ejendom med små-
griseproduktion.  
I planteavlen er hve-
de aktuelt den klart 
største afgrøde med 
775 ha eller ca. 55 % 
af godsets primære 
agerjord. Der arbejdes i flg. landbrugsin-
spektør Søren Tang med såvel tidlige, mid-
deltidlige og sene sorter og sigtet er pri-
mært at producere hvede til brød. 
Med 254 ha er vinterrapsen næststørste 
afgrøde som primært dyrkes for at sikre et 
sundt sædskifte. Ellers har Trolleholm lidt 
havre, sukkerroer, konservesærter, frøgræs 
i form af Timote og Rajgræs samt juletræ-
er/pyntegrønt og energipoppel etableret 
på landbrugsjord. 
Alt der har med driften af Trolleholm at 
gøre er samlet på Halls Farm beliggende 
et par km nord for slottet. Gården er op-
kaldt efter en skotsk landmand/smed 
som tidligere forpagtede stedet og bl.a. 

lavede plove. Stedet brændte i 1994 og 
blev genopbygget, så her er i dag tale 
om et ganske moderne og strømlinet an-
læg som rummer alt lige fra maskinhaller 
for land- og skovbrugsgrejet, værksted, 
tørreri, kornsiloanlæg, frølager, lager for 
håndværkerafdelingen, snedkeri, kemi- og 
gødningslager, mandskabsfaciliteter og til 
godsets administration. Ved anlægget fin-
des desuden flisvarmeværket Trolleholms 
Kraft AB samt planteskole til etablering af 
barrodsplanter af poppel og pil. 
Med hensyn til teknik til jordbearbejdning 
arbejder man på Trolleholm ganske tradi-
tionelt med ploven som det primære så-
bedsredskab. ”Jeg er jo ret ny her på god-

Hele Trolleholms administration er samlet i det gamle 
stuehus på Halls Farm….ja, også landbrugsinspektør Søren 
Tang har sit kontor her.

Et fint vue til en af de smukke driftsbygninger ved Trolleholms slot.
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Landsformand / Inspektør Frank Lorentsen, Lystrup & Jomfruens Egede Godser, 
Kikkenborg 4A, 4640 Faxe. Tlf 2120 4703, E-mail.fl@lystrup-gods.dk

Sekretær / Driftsleder Bo Jensen, Egeskov Land & Skovbrug, Bøjdenvej 37, 
5772 Kværndrup. Tlf. 2080 9003, E-mail: bj@egeskov.dk

Markplan 2014
AFGRØDE       HA
Vinterhvede, Elvis     397,33
Vinterhvede, Brons     204,83
Vinterhvede, Norin     151,25
Vårhvede,       22,12
Vinterraps    254,01
Havre, foder      90,00
Sukkerroer      79,62
Konservesærter      74,07
Timoté frøgræs      46,58
Græs t/afgræsning      56,23
Brakjord      20,48
Energipoppel      54,49
Juletræer    125,80
Vådområder      12,73
I ALT 1.589,54 ha

Inspektøren i en 1 måned gam-
mel konservesærtemark som 
han så absolut godt kunne 
være bekendt! 

Driftsbygningerne på 
Halls Farm brændte i 
1994 og dette karakte-
ristiske ”driftscentrum” 
blev bygget i stedet. 

Aktuelt indtryk fra rapshø-
sten 2014 på godset…

…og herefter er det i gang 
med afpudseren og Carrier-
harven.
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set, således var det først i foråret 2013 at 
jeg overtog ansvaret for landbruget efter 
den tidligere inspektør Hans Andersson 
som gik på pension efter næsten 43 år på 
posten. Han afleverede godset til mig i en 
særdeles fin forfatning og det er klart at 
jeg ikke har planer om de helt store æn-
dringer. Dog vil jeg nok se på om vi kan ar-
bejde lidt mindre med ploven fremover for 
at opnå en bedre kapacitet i de ofte korte 
og hektiske perioder der er mellem høst og 
etablering af vintersæden,” nævner Søren 
Tang med et smil på læben.   
Med hensyn til tørring og opbevaring af 
salgsafgrøderne råder man over sit eget 

Tornum tørreri med en kapa-
citet på 30 ton/time, planlager 
med plads til 6.000 ton samt 
tre stålsiloer med en kapacitet 
på i alt 3.000 tons. Herudover 
har Trolleholm et 780 m² frø-
tørreri. 
Bortset fra lidt hjælp udefra 
med hegnsklipning klarer de 
ansatte i landbruget stort set 
alle forekommende opgaver i denne drifts-
gren – også service og reparation af dræ-
ningssystemerne, hvilket er en god fast 
opgave hen over efterår- og vintermåne-
derne. 

3 T i d k

”Søde” vildsvin er blevet forstyrret 
af høstarbejdet – desværre er de et 
stort problem på Trolleholm, hvor 
det udover en intensiv jagt på dy-
rene også flere steder er nødven-
digt til at indhegne markerne.

Der hersker en fantastisk orden og 
system i gården ved driftscentret som 
også rummer brovægt, kornmagasin 
og tørreri o.m.a.
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Skoven
Ligesom det kendes i Danmark er Trol-
leholms skov godsets kapitalreserve som 
bl.a. skal sikre at der er råd til at klare ge-
nerationsskifter, samtidig repræsenterer 
skoven en stor herlighedsværdi. 
”En stor del af værdien af skoven har væ-
ret ”placeret” i rødgran, men da vi har væ-
ret udsat for adskillige storme de senere 
år, har vi stort set ikke rødgran over 40 år 
på Trolleholm længere. Og for at reducere 
denne usikkerhed arbejder vi løbende med 
at konvertere fra rødgran og primært til 
eg,” forklarer godsforvalter Esben Møller 
Madsen og tilføjer. ”Vores produktions-
skov er i dag på ca. 2.350 ha som fordeler 
sig med omkring 50 % løv og 50 % nål. 
Herudover har vi, for at øge den kortsig-
tede likviditet, etableret 150 ha med jule-
træer og pyntegrønt. Også som led heri 
har vi gennem de seneste år plantet stør-
re arealer med energipil og -poppel, ja 
bare poplen udgør i dag ca. 150 ha. Og 
for at sikre lave etableringsomkostninger 
står vi selv for fremstilling af de små og 
billige dækrodsplanter i vores skovplan-
teskole hjemme ved Halls Farm”. 
I modsætning til Danmark arbejder man 
i flg. godsforvalteren med omdriftstider 
på såvel pil og poppel til flis i intervallet 
25-30 år. 

Skovbruget forvaltes gennem sel-
skabet Skåneskogens Utvecklings AB som 
ejes af Trolleholms Gods AB sammen med 
Knutstorps Skog AB og Maltesholms För-
valtnings- & Konsult AB. I alt 10.000 ha 
skov drives gennem selskabet som har til 
huse og administreres fra Halls Farm på 
Trolleholm. Med sin baggrund som forst-
kandidat fungerer Esben Møller Madsen 
også som daglig leder af det fælles skov-
selskab. Han fortæller at man udover en 
fast stab  bestående af 4 skovfunktionæ-
rer (driftsledere) i vidt omfang gør brug 
af selvstændige skoventreprenører når de 
større opgaver i skoven skal klares. ”Da 
aktiviteterne i skoven er af mere langtræk-
kende karakter har jeg/vi den indstilling til 
tingene at de entreprenører vi samarbejder 

med skal køre på timeløn, dels bliver kva-
liteten af arbejdet alt andet lige en tand 
bedre og dels er vi også interesserede i at 
have entreprenører på lang sigt,” fortæl-
ler han og tilføjer med et smil på læben, 
at det dog ikke betyder at det er en ren 
gavebod at arbejde som entreprenør i 
skovene under de tre godser. 
I tilknytning til skoven har godset i 2009 
etableret et helt nyt flisvarmeværk, Trol-
leholm Kraft AB. Anlægget, som for øv-
rigt er blevet præmieret med en fornem 
arkitektpris i 2010, har 1,6 MW kapaci-
tet og arbejder med to Danstoker flisfyr. 
Der benyttes årligt ca. 3.000 m³ flis fra 

Trolleholms skove i varmeværket og 

produktionen herfra ligger 
på ca. 2,5 mio. kW/år eller 
hvad der svarer til 200 m³ 

olie. Varmen fra værket be-
nyttes dels til opvarmning af 

anlæg, bygninger og tørreri på 
Halls Farm og dels til opvarm-
ning af slottet, div. driftsbygnin-

ger, børnehaven ”Trollungarna”, 
samt huse beliggende i nærom-

rådet.   

Mandskab
Til at varetage samtlige aktiviteter 

tilknyttet godset, f.eks. også instituti-
onen Trollungarna og varmeværket Trolle-
holms Kraft er beskæftiget ca. 22 ansatte.  
Udover inspektør Søren Tang har land-
bruget aktuelt seks traktorførere, hvoraf 
to har ansvaret for værkstedet og én har 
tilsyn med flisvarmeværket. Afdelingen 
har lidt forefaldende opgaver for godsets 
håndværkerafdeling, f.eks. for en del af de 
udendørs opgaver med kloak- og vandsy-
stem som der er knyttet til godsets boli-
ger og anlæg. ”Med en alder fra 21-63 år 
og ganske forskelligartet baggrund udgør 
”mit” mandskab et dygtigt og homogent 
team som er en fornøjelse at arbejde sam-
men med i det daglige,” fortæller en tyde-
lig tilfreds Søren Tang og supplerer at han 
efter at han kom til Trolleholm nok har 
ændret lidt på ledelsesstilen ved at inddra-
ge mandskabet lidt mere i beslutningerne 
og planlægningen.
Ellers beskæftiger godset tre håndværkere 
til bygnings- og udlejningsområdet samt 
fire skovfunktionærer (driftsledere) som er 
ansatte i Skåneskogens Utveck-
lings AB.
Det overordnede ansvar for den 
samlede godsdrift har godsfor-
valter og skovrider Esben Møl-
ler Madsen som har været på 
Trolleholm i 29 år og i dag 
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Skovbruget på Trolleholm, Knutstorp 
og Malteholm drives i det fælles selskab 
Skåneskogens Utvecklings AB som har til 
huse på Halls Farm hvor man bl.a. også 
har skovplanteskole med produktion 
af små dækrodsplanter som her vises 
af Skåneskogens danske forstassistent 
Jakob Svendsen-Tune (t.v.) og Trolleholms 
ligeledes danske godsforvalter Esben 
Møller Madsen (t.h.) som også fungerer 

som daglig leder af skovselskabet. 

Ved Halls Farm 
opførtes i 2009 
dette karakteri-
stiske flisvarmeværk, Trolleholms 
Kraft AB som for øvrigt modtog den 
fornemme arkitektpris ”Rödfärgspri-
set 2010”.
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Mulcherspecialisten til: 
• Rapsstub
• Majsstub 
• Frøgræs
• Brak
• Lufthavnsområder
• Militærområder

MULTICUTDE PROFESSIONELLES FORETRUKNE  
SAMARBEJDSPARTNER

Vi skaber mulighederne for  
forbedret pleje af grønne arealer

MULTICUT 620MARKANTE FORDELE NU!

Landbruget på Trolleholms Gods har aktuelt seks an-
satte udover inspektøren - vi har prøvet at samle dem 
her på siden: øverst t.v. Stefan med Carrier, øverst t.h. er 
det Gert og Filip og midt ses Olof og eleven Adam ved 
Cultus 500 på værkstedet. Nederst t.h. er Anders også 
på værkstedet og klargør Överum ploven.
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bl.a. sidder i be-
styrelsen for Trolle-
holms Gods AB og 

i skovselskabet Skåneskogens Utvecklings 
AB hvor han også er direktør. Godsets øvri-
ge administration varetages af en sekretær 
samt en kasserer/økonomimedarbejder.  
Søren Tang fortæller at han selv primært 
er optaget af de administrative og ledel-
sesmæssige pligter i tilknytning til godsets 
landbrug, dog er han indimellem med som 
afløser og er fast mand i ”törken” (tørre-
riet) i høstperioden.  
Søren Tang er 39 år og kommer oprinde-
ligt fra Skjern i Vestjylland. I 1997 tog han 
til Lolland for at arbejde som traktorfører 
og året efter tog han en driftslederuddan-
nelse fra Næsgaard. Herefter kom han til 

Maskiner &
Grej
Traktorer: 2 stk. Fendt 936 Va-
rio, John Deere 8360R, John De-
ere 7280R, New Holland 8970, 
New Holland 8560 og Valtra 
T141 i skovudrustning.

Mejetærskere: 2 stk. Claas 
Lexion 580 m/30 fod skære-
borde.
Læssemaskiner: Ljungby L9, 
Volvo L70 og Volvo L50.

Redskaber: 8 f Kuhn vende-
plov og 5 f Överum vendeplov 
m/3 f frontplov, Väderstad 
Rapid 8m, Väderstad Cultus 5m, 
Väderstad Carrier 9,25m, Vä-
derstad NZA 10m og Väderstad 
tromle 12m.

Diverse: Rauch AXIS-H 50.1 
EMC+W gødningsspreder, 
Hardi Commander 6600i spøjte 
m/36m Twin Force bom, New 
Holland skårlægger 16 fod, 
Bigab skifteladsvogn 24 ton, 
Thyregod kornvogn 24 ton, div. 
afpudsere (Spearhed, Kuhn og 
Schulte), div. læsseraggregater 
samt forskelligt skovmateriel 
m.m.    

St. Flinterup Gods på Sjælland og vendte 
atter tilbage til Lolland, hvor han arbej-
dede på Savnsøgård og Gottesgabe under 
Aalholm frem til 2005. ”I 2005-06 tog jeg 
en uddannelse som akademimerkonom 
på Næsgaard og fik umiddelbart heref-
ter ansættelse på Häckeberga Säteri ved 
Gernarp øst for Malmö. Ja, og i 2013 fik 
jeg så muligheden for at komme til Trol-
leholm,” beretter inspektøren. 
Søren er gift med Carin og sammen har 
parret børnene Ella på 4 år og Oliver på 
2 år. 
Søren har været formand for Landbrugs-
lederens ”Skånekrets” i 3 år. ”Jeg synes vi 
har en super god og aktiv forening her i 
det sydsvenske område og jeg føler den er 
med til at bevare og forbedre vores net-
værk både rent fagligt og socialt – og beg-
ge dele ser jeg som meget vigtige,” poin-
terer han med et varmt smil som afslutning 
på vores visit på ”hans” skånske gods!  

                    -SØM.
 

Ja, en af landbrugsinspektørens 
faste gøremål i høst er pasning 
af ”törken” på Halls Farm – her 
er han fanget på en af de sidste 
dage af en let og vellykket høst, 
så det helt store smil var da 
også fundet frem!  

Blandt de lidt 
mere utraditio-
nelle aktiviteter 
på godset er 
forskolen ”Trol-
lungarna” hvor 
inspektør Søren 
Tangs og hustru-
en Carins to børn 
Ella og Oliver for 
øvrigt også går…

Her det første af otte nye attraktive enfamiliehuse 
til udlejning som godset har planlagt at opføre. 
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