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Træer på kirkegården.

Billedet ovenfor er en tegning af Horne
Kirke fra 1820. Meget er som nu, og meget
er helt anderledes. Det samme vil alle, der i
den kommende tid kaster et blik op mod
kirkegårdens vestlige hegn, konstatere: I
mange år har vi haft kastanjetræer til at
afgrænse kirkegården, men sygdom i
træerne har gjort det nødvendigt at fælde
dem. De seneste 20 år har mange træer på
kirkegården måttet fældes, fordi der gik
sygdom i dem. For nogen var det et tab, for
andre kom kirken endelig til syne langvejs
fra.

Kirkegårdens toilet.
Marc og Linda, og også Bjarne, er flere gange ved morgenens runde blevet mødt af et
meget uhumsk syn på kirkegårdens offentlige toilet. Det har krævet en del tid og knofedt
igen at gøre toilettet klar. Fordi problemet har været genkommende, har vi besluttet for en
tid at låse toilettet af, når graverne ikke er på arbejde. Desværre betyder det, at besøgende
ikke kan få den samme service som tidligere i en periode. Vi håber på forståelse, indtil vi
kan løse problemet.

Konstituering af det nye menighedsråd.
Inden første søndag i advent, hvor det nye menighedsråd trådte i funktion, konstituerede
det sig:
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Tre Grevinder af Bille Brahe.
Jeg er blevet bedt om at skrive noget til
kirkesiderne i HLA. “Bare et eller andet”.
Jeg har derfor besluttet at skrive om
menighedsrådets fokusområde for tiden.
Som nogle har lagt mærke
til, er den lyserøde
bygning
på
Horne
kirkegård
blevet
forvandlet fra en skjoldet
og skrigende pink, med
rødder
i
postmodernismen
i
Danmark, til en klassisk,
varm, sart og meget smuk
italienskrød
farve.
I
skrivende stund arbejder
rådet med en spotlampe
inde i Mausoleet, der skal oplyse en buste
af lensgreve Preben Bille Brahe (17731857) (PBB), som opførte huset i 1825 og
selv ligger bisat derinde. Busten er en kopi
af den buste i bronze, som HW Bissen
(1798-1868) lavede af lensgreven og blev
opsat i 1858. Den står endnu med ryggen
til Hornelandevej ret ud for Hvedholm.
Den giver os en fin ide om, at den dengang
mægtige jordbesidder og kulturmand nok
ikke giver videre meget for det fortravlede
liv, som vi andre lever i bilerne nede på
vejen i dag. Anderledes med tiden inde i
Mausoleet. Der er tiden gået i stå. Grebet
af stemningen mødes vi af lensgreven “en
face” nede på bagvæggen og som den mest
fejrede- og det ubestridte midtpunkt
blandt begravelserne derinde. Snart vil
han også være 2021-LEDspotoplyst af
menighedsrådet.
Jeg har derfor valgt, hér på siderne, at
kaste lys på nogle af de andre, der ligger
bisat i grevens skygge derinde. Da PBB,
under arkitekt GF Hetchs (1788 -1864)
ledelse, lader mausoleet opføre, har han
allerede samlet sig to balsamerede
grevinder i den trange krypt under Horne
Kirkes kor. Den ene, Eleonore Sophie, født
Rentzau (1779 -1800), har været død i
femogtyve år, da hun flytter ind i det fine
nye Mausoleum. Den anden, Johanne
Caroline Vilhelmine, født Falbe (1789 1823) er friskere, da hun, efter blot et par
års venteposition i krypten, flytter ind
sammen med forgængeren. Således står
bygningen ikke “ubeboet” hen, da Preben

Bille Brahe efter 32 år selv indtager
ærespladsen i huset. Det skete under stor
festivitas og ledsaget af 3000 deltagere,
herunder PBB’s tredje enke, Birgitte

Susanne
Sybille
Schaffalitzky
de
Muckadell (1801-1871), der overlevede
ham med 14 år.
PBB ægter sin første kone Eleonore Sophie
Rentzau i 1796. Hun var datter af greve
Frederik Siegfred Rentzau, der var general
over tropperne på Fyn, bl.a. under
Englandskrigen i 1801. Han byggede
hovedbygningen til det, der i dag er
Kringerup Gods
på Vestfyn. Han
var gift med
Sophie
Magdalene
Krag-Juel-Vind
og det gjorde
PBB
til
svigersøn
af
nogle af landets
absolutte
spidser. Det var
med Eleonora
Sophie ved sin
side, at PBB for
alvor begyndte
at
smide
pudderparykken,
de
privilegerede børn af oplysningstidens
kendetegn, og trådte nærmere og nærmere
ind i rationalismen og guldalderen, hvor
det var den praktiske og fornuftsstyrede
hverdag, der var i centrum. Det praktiske
med at få oprejst stamhuset Hvedholm
med tilhørende godser, landsbyer og
bøndergårde til lensgrevskab blev udført i
1798.
Grevskabet
fik
navnet
“Brahesminde”. Sammen fik de to børn.

Eleonore Sophie var knap 21 år gammel,
da hun døde i København. PBB benyttede
herefter ungkarletilværelsen til at leve
livet. Lige efter konens død drog han nogle
år til Sverige og Norge på dannelsesrejse
og han kørte også ofte sydpå mod Rom, der
var det kulturelle centrum dengang. Det
foregik med firspand og sådan en rejse tog
3 uger. Hjemme var han travlt optaget af
arbejde, også med nye kulturinstitutioner
både på Fyn og i København, bla. det vi i
dag kender som Nationalmuseet.
I 1816 gifter PBB sig med Johanne
Caroline
Vilhelmine
Falbe, datter af
toldinspektør i
Helsingør Ulrik
Anton Falbe og
hans hustru Ide
Marie Seidelin,
født Møller. Det
er
som
om
ægteskabet og
familielivet
vendte
ham
mod livet på
Hvedholm, med alle gøremål ved
landbruget, såvel som de Amtslige
funktioner. De når at få 3 børn sammen,
inden hun efter 7 år på Hvedholm dør.
PBB har åbenbart haft rigeligt med aleneår
i tiden 1800 og 16 år frem, så der går kun
lige ét sørgeår, indtil han ægter han sin 3.
ægtefælle. Det sker i 1824.
I 1820’erne er det trange tider for flere af
de fynske grevskaber og baronier, der var i
store restancer og havde skattegæld. PBB
var en dygtig godsbesidder, hvis kunnen
og økonomiske formåen andre trak på.
Også nabogrevskabet Muckadell på
Arreskov fik assistance og ved den
lejlighed har det været oplagt, at
grevskabet fik afhændet den ældste i deres
børneflok (når undtages en halvsøster)
Birgitte Susanne Sybille Schaffalitzky de
Muckadell til deres mentor. Hun er på det
tidspunkt 23 år gammel og 16 år yngre end
PBB. Hvedholm var også selv nogle få år
tidligere havnet i økonomisk uføre. Den

dygtige greve lykkedes dog med at få stillet
et lån mod pant i godsbesiddelserne. Der
var aldrig tidligere anvendt lån i
Brahesminde. På trods af trange tider,
påbegynder parret, et år efter brylluppet,
byggeriet af mausoleet på Horne
Kirkegård. Pladsen i Horne Kirkes krypt
kunne slet ikke
rumme alle de
ægtefæller og
greven.
Desuden blev
det
også
ulovligt
at
begrave inde i
kirkerne på det
tidspunkt. PBB
og
Birgitte
Susanne
Sybille fik kun
én
dreng
sammen, men
hun lykkedes
så, i modsætning til grevens tidligere
ægtefæller, at overleve PBB. Hun døde i
Svendborg i 1871 og kunne dermed
fuldende rækken af sarkofager under
lensgrevens buste, som menighedsrådet
altså har valgt at kaste lys på fra i år.
Hvis du får lyst til at se forbi gravmælet og
den oplyste buste, er der åbent i mausoleet
fra 08.00-16.00 i vinterhalvåret og fra
08.00-20.00 om sommeren.
Ære være deres minde
Jesper Svärd/sognepræst
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til august.
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Jeg havde aldrig i min vildeste
fantasi forestillet mig, at det var
andet end en
engangsfornøjelse, da vi i 2020
måtte flytte konfirmationen til
august måned. Nu har vi gjort
det igen! Vi holder i år
konfirmation den 15. august
klokken 10.00 i Horne Kirke.
Sidste år lykkedes det os faktisk
at få en rigtig fest ud af det og
det håber jeg også vi lykkes
med i år. I skrivende stund (2.
februar) må vi højest være 50 i
kirken, vi må ikke synge og
gudstjenesten må kun vare 30
minutter. Det skulle gerne være
anderledes til august. Hvis
nogen vil fastholde St. Bededag,
som først aftalt, kan det
selvfølgelig lade sig gøre – med
mindre nogen har lukket kirken
helt om ørene på os (som de
plejer).
Jesper Svärd/sognepræst
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Andet sted her i bladet står menighedsrådets valgte medlemmers særlige funktioner efter
konstitueringen og vores kontaktoplysninger. Disse oplysninger står også på
www.hornerundkirke.dk
I er meget velkomne til at kontakte enhver i menighedsrådet.

