Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Skovtur til Flynderupgård søndag den 26. maj 2019
Program:
Kl. 10.00 Afgang fra København i egen bil. Fællestransport kan eventuelt arrangeres.
Offentlig transport:
Bus: Bus 802 fra busstationen ved Helsingør Havn mod Espergærde.
Tog: Kystbanetoget til Espergærde Station og derefter til fods ad Rolighedsallé ca. 15 min.
Kl. 12.00 Ankomst til Flynderupgård.
SULFA betaler indgangsbillet og rundvisning. Mad og drikkevarer på egen regning.
Spisestuen er åben med f.eks. UGENS VARME RET: 65,-

Flynderupgård, Agnetevej 9, 3060 Espergærde
Flynderupgård Museet er et kulturhistorisk museum i Espergærde i Nordsjælland. Museet blev oprettet som
egnshistorisk museum, da Helsingør Kommune købte Flynderupgård i 1978. Museet består af et
demonstrationslandbrug samt en afdeling om Øresundskystens fiskeri og fiskerlejer.
Lystgårdene i Helsingørs omegn opstod i slutningen af 1700-tallet, hvor handelsfolket i Helsingør – især
p.g.a. Sundtolden – levede godt og indbringende. De mange udenlandske købmænd og konsuler var de
førende, og inspireret af københavnske rigmænd ønskede de en bolig på landet om sommeren.
Man skulle et stykke fra byen for at finde de bedst egnede ejendomme. Mange af disse lå i en halvcirkel
omkring Helsingør – de fleste i det gamle Tikøb Sogn, max. 10-12 km fra byen. Her var der mange
proprietærgårde, som havde mere herskabelige stuehuse, der egnede sig til familier ’udenfor bondestanden’.
Gårdene blev købt men sjældent drevet af helsingoranerne. En landbrugskyndig bestyrer eller forpagter blev
indsat, og herskabsfamilien kunne gå rundt i de ’eksotiske’ omgivelser iført pænt tøj. Lystgårdene var
således mest af alt til lyst. De gamle stuehuse blev dog hurtigt for simple, og nye, mere luksuriøse sommetider endda slotslignende palæer med romantiske parkanlæg - blev indrettet.
I slutningen af 1800-tallet ebbede lystgårdenes antal ud, da idealet nu var store villaer ved kysten.
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