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Förord

I den här e-boken får du en kort skildring av den danska herrgår-
den Valbygård på Själland.   

Du får veta mer om själva byggnaden, dess ägare och de olika nä-
ringsverksamheter man testat genom åren. 

Den här texten publicerades ursprungligen år 1868 i tidskriften 
”Nordiska taflor. Pittoreska utsigter från Sverge, Norge och Dan-
mark. Tredje bandet” med rubriken ”Valbygård vid Slagelse”. 

Texten och illustrationen publicerades anonymt.

Eftersom den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den 
mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag. Därför har vi 
kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.

Förord
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Kapitel 1 – Valbygård vid Slagelse

Skildring  
av Valbygård
år 1868

Den här texten publicerades ursprungligen år 1868 i tid-
skriften ”Nordiska taflor. Pittoreska utsigter från Sverge, 
Norge och Danmark. Tredje bandet” med rubriken ”Valby-
gård vid Slagelse”. Texten och illustrationen publicerades 
anonymt.

Detta stora gods uppkom 1774 genom försäljning af Antvors-
kovs rytteridistrikt, hvarmed sammanslogos åtskilliga andra 
jordlotter, som förut hörde under Vitzögård och Store- eller 

Vester-Valby. Då året derpå de tre återstående lotterna gingo samma 
väg, försvann Vester-Valby alldeles. Sedan Valbygård vunnit ytterli-
gare i omfång och i början af detta århundrade åter förminskats, kom 
det 1805 i geheime-statsministern Stemanns ego, hvarefter det öfver-
gick till den nuvarande egaren, jägmästaren A. V. Bech.

Den vackra hufvudbyggnaden är efter professor Winstrups rit-
ning uppförd under åren 1853—55 af tegelsten, som blifvit bränd vid 
det på godsets egor 1847 anlaggda tegelbruket; den består, utom bot-
tenvåningen, af två våningar, framsidan är försedd med portal med 
små spiror, och omkring byggnaden sträcker sig en stor, i engelsk stil 
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anlaggd park. Valbygård är kändt för sitt förträffliga mejeri, som är 
inrättadt efter Destinonska metoden.
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Kapitel 2 – Bild. Valbygård vid Slagelse.

Valbygård vid Slagelse.
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Kapitel 3 – Ordlista

Viktiga ord
och personer

Destinonska metoden.
Ett nytt sätt att arbeta på mejerier under 1800-talet. Metoden 
gick bland annat ut på att använda emaljerade eller helmetallkärl 
i stället för traditionella träkärl.  

Geheimeråd.
Titel på en ämbetsman i flera tyska kungariken.  Geheimerådet 
var under medeltiden en rådgivare till kungen. Under 1800-talet 
blev det i stället mer och mer en hederstitel som framför allt gavs 
till högt uppsatta ämbetsmän.  

Slagelse.
En stad på västra Själland med lite mer än 30 000 invånare. Sta-
den är mest känd för att ha haft H. C. Andersen som elev på la-
tinskolan. 

Stemann, Poul Christian.
[1764–1855] Dansk jurist och politiker. Började karriären som 
jurist och blev senare domare i danska högsta domstolen. Var un-
der många år dansk justitieminister och statsminister. 

Winstrup, Laurits Albert.
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ORDLISTA - Viktiga namn och ord E-boksforlaget.se

[1815–1889] Dansk arkitekt. Är en av Danmarks mest produk-
tiva arkitekter. Skapade bland annat domkyrkan i Reyjkavik, 
Sankt Hans Kirke i Flensborg och rådhuset i Kolding. 



Annons – Klassiska deckare

Om du gillade den här e-boken
så kolla in våra deckare: 
•Sherlock Holmes
•Filip Colllin
•Leo Carring
•Asbjörn Krag
•Auguste Dupin
•Dick Donovan
Mer info: www.klassiskadeckare.se


