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Besøg kongeslottene i Berlin og Potsdam med 

Dansk Center for Herregårdsforskning 

 

Dansk Center for Herregårdsforskning har sat kursen mod 

Europa og inviterer på en kulturrejse til preussiske kongeslotte. 

På turen kan man på tætteste hold følge 250 års slotshistorie 

gennem nogle af højdepunkterne i den europæiske arkitektur. 

 

Kulturrejsen til Tysklands hovedstad har fokus på de storslåede slotte og 

parker, som de preussiske konger skabte i Berlin og Potsdam gennem 

århundreder. Historien om de tyske slotte kan også fortælle om de 

europæiske strømninger, som påvirkede herregårdene i Danmark.   

”Slotte og herregårde fortæller en fascinerende historie om kulturel 

udveksling over landegrænser. Man har igennem historien været meget 

inspireret af hinanden, og det kan vi se i arkitekturen, på de store 

bygninger og i haverne, i parkerne og boligindretningen. Men også i det 

levede liv, som udspillede sig ved de royale hoffer og på de adelige 

herregårde. På turen til Berlin skal vi høre om de idealer, som udgik fra 

europæisk hof- og adelskultur og drage sammenligninger med danske 

eksempler. Vi følger udviklingen i de preussiske kongeslotte fra 1600-tallet 

og helt til Første Verdenskrig, hvor kronprins Frederik Wilhelms nyeste slot 

– Cecilienhof – endeligt blev færdig kun et år før kongefamilien måtte 

abdicere tronen”, fortæller rejseleder Mikael Frausing fra Dansk Center for 

Herregårdsforskning. 

Turen, der er blevet til i samarbejde med rejsearrangøren 

cultours.dk, byder på ikke mindre end syv besøg på herregårde og slotte. 

Rejsen begynder i Aarhus og målet er Berlin. Første stop er 

renæssanceherregården Schloss Ahrensburg i Slesvig-Holsten. Derefter går 

turen til de storslåede preussiske kongeslotte Oranienburg, Charlottenburg, 

Sans Souci, Neues Palais og Charlottenhof. På hjemvejen afrundes rejsen 

med et besøg på fyrsteslottet i Schwerin, ”Eventyrslottet i Nord”, hvor den 

senere danske dronning Alexandrine voksede op. 
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Rejsen er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Center for 

Herregårdsforskning og rejsearrangøren cultours.dk med støtte fra Aarhus 

2017 og Region Midtjylland.  

 

Rejsen 

 Afrejse fra Aarhus (Musikhuset), tirsdag den 29. august kl. 6.45. Der 

køres via Fredericia og der er opsamling langs motorvejen til 

Tyskland. Forventet hjemkomst til Aarhus fredag den 1. september 

mellem 19 og 20. 

 Pris: kr. 4.395,- 

 Prisen indbefatter busrejse i moderne langtursbus, 3 overnatninger i 

dobbeltværelse på hotel centralt beliggende i Berlin, morgenmad og 

alle entreer, udflugter, gebyrer og afgifter, samt dansk 

ekspertrejseleder. 

 Tilmelding og udførligt program hos Cultours.dk på mail: 

rejser@cultours.dk eller på tlf. 86 10 86 05 

 Se mere på 

http://www.cultours.dk/rejser/kulturrejser/preussiske-

kongeslotte/rejsebeskrivelse/ 

 

For yderligere information om projektet og herregårdsrejsen kontakt Mikael 

Frausing på mf@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

De bedste hilsner fra 

Cultours.dk og Dansk Center for Herregårdsforskning 
 
 
 
 
Fakta om Dansk Center for Herregårdsforskning 

 Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, 

Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. 

 Centeret blev oprettet i 2004 og arbejder for at koordinere og styrke forskningen inden for 

herregårdskultur. 

 Centerets drift, forskningsprojekter og øvrige aktiviteter støttes af en lang række fonde og 

sponsorer. 

 Centerets målsætning er at bidrage med samfundsrelevant forskning i og formidling af de 

danske herregårdes kulturhistorie. 

 Centeret har pt. to ph.d.-stipendiater og en forskningsprojektmedarbejder tilknyttet, som 

arbejder med herregårdenes historiske rolle og potentielle udviklingsmuligheder.  

 Centeret ønsker gennem bogudgivelser, konferencer og hjemmeside at synliggøre 

herregårdene og deres rolle for derigennem at bidrage til en nuancering af opfattelsen af de 

danske herregårde. 

 www.herregaardsforskni 
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Schloss Ahrensburg i Slesvig Holsten var tidligere hovedsæde for adelsfamilien 
Rantzau. Efter en storstilet restaurering er herregården i dag indrettet som 
museum for holstensk adelskultur. Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia 
 
  
 
 

 
Sanssouci (1745-1747) er Frederik den Stores berømte rokokoslot i Potsdam, der 
blev et forbillede for Enevælden i Oplysningstiden. Foto: Suse/Wikimedia    
 
 
 
 
 
 
 
 


