
Folkefest på Corselitze 

Søndag den 14. maj 2017 er der folkefest på Corselitze med masser af oplevelser for børn og 
voksne i tidsrummet mellem kl. 10 og 16. 

Hele familien er inviteret til fest på Corselitze. Det er i år 225 år siden Det Classenske 
Fideicommis blev stiftet efter generalmajor J.F.Classens død i 1792, og i de forløbne år har 
rigtig mange haft glæde af Fideicommisset som velgørende institution. Fideicommissets 
ejendomme består i dag af 1.935 ha agerjord og 2.580 ha skov.  

Den smukke hovedbygning er denne dag åben for besøgende. Det koster 50 kr. for voksne, 
og beløbet går til Støtteforeningen for Svanevig Hospice. Temaet er: ”Se Corselitze dækket 
op til H.M. Dronningens besøg”. Hovedbygningen dækkes op til frokost og møde med 
Dronningen som ved de årlige Regnskabsmøder. Se også møbelstoffer og gardiner udvalgt af 
Dronningen i 2016. Her og rundt om på godset kan man være heldig at møde skuespillerne 
Kirsten Cenius og Lars Thiesgaard forklædt som generalmajor Classen og frue. 

Det Classenske Fideicommis og Skovbrugsmagasinet har sammen arrangeret en række 

spændende oplevelser, der henvender sig til både børn og voksne. Musik fra Guldborgsund 
Musikskole og De Grønne Spillemænd, sang af den legendariske Inge-Marie fra 
Dræsinebanden, dans af Maglebrænde Folkedanserne, og som det helt vilde for børnene - 
Kalles Store Trommeshow fra Ramasjang. 

Er man til stærke skovhuggere og tunede motorsave så gå ikke gå glip af dagens store 

Loggingshow, der heldigvis gennemføres to gange. Man kan også vælge foredrag om 
J.F.Classen med museumsdirektør John Erichsen eller rundvisning i den dejlige park med 
landskabsarkitekt Kirsten Jensen, og der er mulighed for en orkidetur i skoven med 
naturvejlederen.  

Corselitze og Horreby Lyng har 200 års fællesskab, og der var store forventninger til 
”tørverigdommene”. Kom, se og hør hvordan det gik, kig på tørveredskaber og lad børnene 
prøve at lave æltetørv. 

Henne om hjørnet er der liv i den gamle herregårdssmedie, og bulder og brag når den gamle 
skærveknuser knuser sten til skærver. 

Jagt og Natur i Børnehøjde med naturvejledere, og Kulsviere med skovpandekager samt 
hestevognskørsel til skov og strand. 

Der er mulighed for at købe kaffe og kage, og Pomle Nakke Traktørsted sørger for salg af 
grillmad til frokosten.  

Yderligere information kan fås hos 

Godsforvalter Poul Schreiner Hansen, tlf. 29 26 33 59, eller hos formanden for 
Skovbrugsmagasinet Thyge Andersen, tlf. 40 45 03 74. 

www.corselitze.dk og www.skovbrugsmagasinet.dk  

http://www.corselitze.dk/
http://www.skovbrugsmagasinet.dk/

