Pressemeddelelse
Slægten Ahlefeldts historie
I et intenst og tæt samarbejde er det lykkedes Historisk Forening for Graasten By og Egn,
Ældresagen og Biblioteket, i samarbejde med turistguide Jette Knapp fra Gråsten, at få
lensgreve Preben Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær Slot på Langeland til at komme til
Gråsten Landbrugsskole og fortælle om slægtens historie og dens bånd til Sønderjylland.
Ahlefeldtfamilien har spillet en stor rolle i såvel Sønderjyllands historie som i
Danmarkshistorien.
Den ældste kendte stamfar til hele slægten er Benedict Ahlefeldt, (død cirka 1340), hvis søn
og sønnesønner tjente Valdemar Atterdag og havde betydelige pantelen og besiddelser i
Danmark. I Hertugdømmet Slesvig erhvervede slægten blandt mange andre godset Søgård
og byggede senere Gråsten Slot. Man kender indtil nu over 1300 fødte Ahlefeldter – der i
rigdom og anseelse kappedes med Rantzau-slægten; De beklædte mange af de højeste
embeder og titler i de danske kongers og de slesvigske hertugers tjeneste. Begge hertuger
til Søgård faldt under felttoget mod Ditmarsken, Godske Ahlefeldt (d. 1541) var den sidste
katolske biskop i Slesvig. I Frederik 3.s tid spillede flere Ahlefeldter en fremragende rolle,
særlig under Karl Gustav-krigen.
Frederik Ahlefeldt (d. 1686), blev 1665 tysk rigsgreve og 1672 dansk lensgreve og
erhvervede Grevskabet Langeland. Han er således stamfader til greverne af Langeland.
Han ombyggede Gråsten slot, så det blev til det prægtige slot, der brændte næsten ned i
1757. Hans oldebarn Grev Christian arvede Grevskabet Laurvig i Norge og fik 1785 kgl.
bevilling for sig og efterkommere til at føre navn af grever Ahlefeldt-Laurvig.
I 1725 gik familien Ahlefeldt fallit i Sønderjylland, og Gråsten blev i 1725 solgt til hertugen
af Augustenborg, Søgård slot til anden side.
Familien Ahlefeldt fortsatte deres virke på Langeland og i Danmarkshistorien.
Lensgreve Preben Ahlefeldt-Laurvig kommer specielt til landsdelen, fordi han stadig føler
stærk slægtshistorisk tilknytning hertil. Han er ellers holdt op med at holde foredrag, så
dette er nok eneste chance for at høre ham.
Alt dette og meget mere kan man høre om onsdag d.10. april kl. 19 på Gråsten
Landbrugsskole. Prisen er 100 kr. pr. person inkl. Landbrugsskolens gode kaffe og kage.
På nuværende tidspunkt er der allerede solgt 2/3 af billetterne.
Billetter købes på bibliotekerne i kommunen eller via bibliotekets hjemmeside
www.biblioteket.sonderborg.dk. Hvis der stadig er billetter på dagen, kan man købe ved
indgangen.

