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Historiske oplysninger 
 
Flintholms første kendte ejer var rigsråd Claus Brydske, der ejede gården omkring år 1500. Han blev 
efterfulgt af sit barn, barnebarn og oldebarn, men i 1591 overgår Godset i forbindelse med et arveskifte til 
slægten Krabbe. Oldebarnet Carl Brydske var således død allerede i 1573 uden at efterlade sig børnog det 
var derfor hans kusine Karen Krabbe, der arvede gården ved moderens død. 
 
Karen Krabbe døde i 1610, hvorefter Flintholm overgik til den rige godsejer Breide Rantzzau. Udover at 
være rigsråd var han i 1601 blevet udnævnt til statholder i København, hvor han bl.a. fik ansvaret for 
krigsudrustningen forud for Kalmarkrigen. Han døde i 1615, hvorefter Flintholm overgik til sønnen Cai 
Rantzau,der imidlertid allerede døde i 1623. 
 
Cai Rantzaus efterfølger er svogeren Frants Lykke, som ud over Flintholm ejede 11 hovedgårde, hvilket gav 
ham tilnavnet Den rige. Efter hans død i 1655 overgik hans godser, herunder Flintholm til sønnen Kaj Lykke, 
som i 1661 blev dømt for majestætsfornærmelse, hvilket betød, at han mistede al ejendom og formue til 
kronen. Han flygtede til Sverige og blev derfor kun henrettet in effigie, dvs. symbolsk.  
 
Kommissærerne, der skulle ordne Kaj Lykkes bo, overtog administrationen af godset, og da dette var stærkt 
forgældet, blev der af forskellige kreditorer gjort udlæg heri. Det lykkedes imidlertid for Otto Krag at samle 
godset mellem 1663 og 1665, og på den måde blive eneejer. 
 
Krag døde i 1666, hvorefter gården overgik til hans søn Niels Krag, der gjorde karriere i statens tjeneste. 
Som belønning for hans indsats blev han bl.a. slået til hvid ridder, hvilket var en ridderorden, Christian V 
(1646-1699) havde indstiftet. Efter Niels Krags død i 1713 sad hans enke, Sofie Nielsdatter Juul, på gården 
frem til 1722, hvor den blev overtaget af parrets søn, der også hed Niels Krag. Han fortsatte 
familietraditionen og gik således i statens tjeneste, hvor han bl.a. var etatsråd. 
 
Niels Krag døde i 1740, og gården gik herefter til sønnen Frederik Christian Krag, der var 
højesteretsdommer. Han døde som slægtens sidste mand i 1763, hvorefter hans enke Sofie Justdatter Juel i 
1768 satte gården på auktion, hvor den blev erhvervet af Jens Lange. 
 
Jens Lange var en meget driftig godsejer og stod bl.a. for udskiftningen af Flintholms bøndergods. Han 
huskes dog også på grund af sit store temperament, hvilket angiveligt gik ud over bønderne. Han døde i 
1790 og efterlod gården til sin søn, Johan Lange, der ligesom sin fader var en meget driftig mand.                
Han anlagde således veje, udgrøftede jorden og fremavlede en god rødbroget kvægrace. 
 
Johan Lange døde i 1829, hvorefter gården gik i arv til Frederik Reinholt Lange, der bl.a. opførte den 
nuværende hovedbygning. Han døde 1846 på Flintholm, som overgik til hans enke Margrethe Lassen, der 
beholdt den frem til sin død ti år senere. Flintholm blev herefter arvet af deres søn, Christian Frederik 
Lange, som dog i samme år overlod den til sin broder, Johan Theodor Lange. 
 
Johan Theodor Lange døde i 1901, hvorefter der i hele 1900-tallet fulgte en periode med hyppigt skiftende 
ejere. 


