
Skærsø 
 

Skærsø Gods ligger nord for Ebeltoft og Dråby. Drej mod venstre i retning mod 

Stubbe sø, så ligger hovedbygningen i det første sving.  

 

Skærsøs storhedstid var i 1400-tallet, og i 1500-tallet 

under slægten Gøje. I 1600-tallet spredtes godset, men 

oplevede dog en opblomstring i 1700-tallet under slægten 

Benzon. Efter statsbankerotten i 1813 endte godset som et 

rent fallitbo – ligesom mange andre godser, f.eks. både 

Kalø og Møllerup, fordi godserne var den eneste mulighed 

for staten for at pålægge skatter, der kunne redde 

statskassen ud af bankerotten.  

 

Da Skærsø ikke kunne betale sine skatter, blev godset overtaget af staten, der ønskede 

at sælge det videre, men først ved den femte tvangsauktion i 1823 lykkedes det at 

finde en køber til godset, nemlig den kun 23-årige Laurids Ulrik la Cour. Med ham 

havde Skærsø til gengæld fået en ejer, der var i stand til at få meget ud af lidt, en del 

af godset blev udstykket, resten blev drevet op, efter nogle år opførtes ny avlsgård, og 

i 1853 opførtes den nuværende trefløjede hovedbygning. Smuk, men egentlig 

beskeden af en herregårdshovedbygning at være. Godset var i slægten la Cours eje 

frem til 1933. 

 

En del af forklaringen på godsets omtumlede tilværelse fra 1600-tallet var 

flyvesandet, der plagede både denne egn og mange andre områder på Djursland. La 

Cour-slægten lod de sandede arealer tilplante, og de danner i dag Skærsø Plantage 

syd og vest for hovedbygningen. 

 

I moderne tid har la Cour-slægten grundlagt et industri-dynasti på Djursland omkring 

Pindstrup Mosebrug og Novopan. 

 

Mellem landevejen og Skærsø passerer man den gamle Trustrup-Ebeltoft jernbane, 

der i dag er udlagt som natur- og vandresti i det gamle tracé mellem Gravlev og 

Ebeltoft. 

Skærsø ejes nu af Jørn Thorbjørn Christensen, tidligere Thorfisk-ejer. 

Laurits la Cour på Skærsø 

Om Laurits la Cours bemærkelsesværdige virke på Skærsø hedder det i Wikipedia: 

”For 2.400 Rigsbankdaler blev Skærsø i 1825 solgt til den blot 23-årige Lauritz la 

Cour (1802-1875). Han var søn af degn i Odder Jørgen la Cour, og efter faderens 
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tidlige død (1809) blev la Cour opdraget hos krigsråd Hans Christian Møller på 

Østergård, der uddannede ham til landmand. Da hans moder, Charlotte Guldberg, 

havde giftet sig på ny, med pastor Hans Peter Barfoed i Lyngby på Djursland, 

flyttede la Cour i 1820 hjem til hende og drev præstegårdens jord for sin stedfader. 

Dernæst blev la Cour forvalter på Rugård og en kort tid forpagter hos sin fætter 

pastor Peter Worm i Hyllested. 

 

På Djursland blev Lauritz la Cour opmærksom på den 

vanrøgtede herregård i nabosognet, som ingen ville eje eller 

have. Han skaffede sig nogle små lån og slog sig sammen 

med den jævnaldrende Jacob Hansen, dattersøn af oberst 

Wauvert, som overtog Frederikkesminde. Selv flyttede ind i 

ruinen Skærsø, hvor han satte en mand til at lave plove, 

harver osv. og selv pløjede, såede og høstede på de 

nærmeste marker. Han fandt i 1827 en køber til en stor 

parcel (Godthaab) sandjord, 600 tdr. land, der indbragte ham 

300 rbdl. kontant og en skattelettelse på 12 tdr. htk. I nogle 

år (1827-33) var broderen Holger la Cour medejer. I den nye matrikel 1844 blev 

hartkornet nedsat fra 34 til 21 tdr. 

Lauritz la Cours succes med Skærsø blev knæsat, da den unge landmand fik ideen til 

at dyrke raps i de uopdyrkede kærjorder tæt ved gården; der fik han udmærket og højt 

betalt afgrøde uden at behøve at gøde; og så slog han sig på kartofler og fik dem taget 

op ved at byde hver niende eller hver ottende skæppe for arbejdet; mange af dem 

brugtes til studefedning; men han kunne også finde på at sejle en skudefuld til 

København for at falbyde dem ved Holmens Bro. Da kartoffelsygen i 1840'erne 

gjorde det umuligt for ham at fede stude, lagde han mere vægt på mejeriet, og så snart 

han hørte om majroer og kålrabi, begyndte han at fede stude med roer med godt 

resultat. Han havde også en overgang et schæferi med 600 merinofår. Samtidig var 

konjunkturerne til hans fordel, og la Cour kunne derfor opføre en ny lade og andre 

manglende bygninger, anlægge et teglværk og indhegne skoven og plante nåletræer 

på de mest sandede marker. 

Lauritz la Cour var gift med Ellen Kirstine Poulsen, en datter af Niels Poulsen på 

Rolsøgård, og på Skærsø voksede en stor børneflok op, deriblandt Jørgen Carl la 

Cour, forstander for Lyngby Landbrugsskole, som overtog Skærsø sammen med en 

bror”. 

-- 

Vilfred Friborg Hansen, skrevet til Syddjursportalens oplevelsesguide nov. 2012 
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Tilføjelse 2018: Læs om Skærsø, herunder også det moderne Skærsø, i Vilfred Friborg Hansen: ”Skærsø. 

Fra middelalder til nutid”, Boggalleriet Rønde 2016. 

 

 


