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Turen går til adelens ædle skoler 

 

Sorø Akademi og Herlufsholm skole er forbundet med stor 

fascination. Gennem tiden har disse herregårde været skoler for 

adelstandens børn og samfundets elite, men også sønner og døtre 

af den brede befolkning har haft deres skolegang her. Dansk 

Center for Herregårdsforskning inviterer nu på en guidet tur til 

de to adelige skoler, der begge byder på et væld af interessante 

historier og gamle traditioner. 

 

Turen til Sorø Akademi og Herlufsholm skole finder sted lørdag den 18. maj 

2019. Guide på turen er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet Kasper 

Steenfeldt Tipsmark, der glæder sig til at forlade de vante rammer i 

Østjylland og dykke ned i de gamle sjællandske skolers historie: 

 ”Historien om Sorø Akademi og Herlufsholm er en 

spændende fortælling om nyt liv i middelalderlige klosterbygninger, om 

adelens gamle skole, om Christian 4.s Ridderakademi, men også om to 

moderne uddannelsesinstitutioner af højeste internationale standard”, 

fortæller Kasper Steenfeldt Tipsmark. ”Noget af det, som jeg personligt 

glæder mig til, er at høre nærmere om Christian 4.s ridderakademi og se 

klosterkirken i Sorø. Derudover er det også helt exceptionelt, at vi får 

mulighed for at se det nærmest kongelige gravmæle over Herluf Trolle og 

Birgitte Gøye i Herlufsholm kirke. Det er netop nogle af disse ting og 

historien om de to skoler, som vi skal dykke ned i under dagens rundtur til 

Sorø og Herlufsholm.” 

 Turen begynder med rundvisning på Sorø Akademi ved 

historielærer på skolen, Per Højland, hvorefter der er bestilt frokost på Café 

Tre Konger i Sorø. Dernæst mødes deltagerne på Herlufsholm, hvor den 

faste omviser, Ejlif Kristensen, tager imod og viser rundt. Afslutningsvis 

opsummerer Kasper Steenfeldt Tipsmark dagens rundtur og sætter 

skolernes historie i et bredere adels- og herregårdshistorisk perspektiv med 

            Randersvej 2 

            8963 Auning 

            Danmark 

 

            T +45 8648 3001 

            F + 45 8648 3181 

            dch@gammelestrup.dk 

            herregaardsforskning.dk 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



20 mar 19 
KT/me 
 

2 

 

 

fokus på, hvordan de fungerede som forberedende uddannelsesinstitutioner 

for herregårdens adelige sønner, men også var et sted, hvor der blev skabt 

netværk og venskaber for livet, hvilket stadig gør sig gældende i dag. 

 

Skoler med historie 

Efter Reformationen i 1536 blev Herlufsholm, som dengang hed Skovkloster, 

og Sorø kloster inddraget af kronen, ligesom størstedelen af kirkens jord. 

Skovkloster kom derefter til det adelige ægtepar Herluf Trolle og Birgitte 

Gøye, som omdøbte det til Herlufsholm og i 1565 omdannede det gamle 

kloster til en skole, der ifølge fundatsen var for ”adelige og andre ærlige 

mænds børn”. Frederik 2. grundlagde Sorø skole i 1586 og hans søn, 

Christian 4., oprettede Sorø Ridderakademi i 1623. 

”Den dag i dag fungerer Herlufsholm jo som privat kostskole 

og gymnasium for unge mennesker, mens Sorø er alment gymnasium for 

lokalområdet med et særligt kostskoleafsnit for dansktalende elever fra 

hele verden. På den måde giver Sorø og Herlufsholm et unikt indblik i det 

danske skolevæsens historiske udvikling, men så sandelig også i historien 

om den danske adel og deres mægtige herregårde”, siger Kasper Steenfeldt 

Tipsmark. 

 

Fakta om turen 

• Dansk Center for Herregårdsforskning afholder med jævne 

mellemrum herregårdsekskursioner i hele landet, hvor man kan 

følge med eksperterne ud i herregårdslandsskab og ind i de gamle 

bygninger på sporet af den danske adels historie. 

• Turen til de adelige skoler finder sted lørdag den 18. maj i 

tidsrummet 10-16. 

• Guide på turen er ph.d.-studerende Kasper Steenfeldt Tipsmark fra 

Aarhus Universitet og Dansk Center for Herregårdsforskning. 

• Deltagerne mødes på Sorø Akademi, Akademigrunden 8, 4180 Sorø. 

• Deltagere kører i egne biler undervejs på turen. 

• Prisen er 375 kr. pr. person og inkluderer både rundvisningsgebyrer 

og frokost. 

• Tilmelding skal ske på T 8648 3001 eller dch@gammelestrup.dk 

senest den 4. maj 2019. 

 
 

For yderligere information kontakt formidlingsmedarbejder ved Dansk 

Center for Herregårdsforskning, Søren Broberg Knudsen på T 8648 3001 / 

8795 0709 (direkte) eller sbk@gammelestrup.dk. 
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Sorø Akademis nuværende hovedbygning blev opført i 1822-1827. i 1823 blev Sorø 
Akademi atter genoprettet efter at have været lukket siden 1798. Foto: Hans Henrik 
Tholstrup. 
 
 

 

Herlufsholms rødder som et middelalderligt kloster ses endnu i dag på skolens 
bygninger. Af det oprindelige kloster fra 1200-tallet er dog kun kælderen i østfløjen 
bevaret. Herlufsholm gennemgik betydelige ombygninger i 1800-tallet. Foto: Hans 
Henrik Tholstrup. 

 
 
  



20 mar 19 
KT/me 
 

4 

 

 

 

 
Fakta om Dansk Center for Herregårdsforskning 
 
• Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus 

Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup. 

• 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 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.herregaardsforskning.dk 

http://www.herregaardsforskning.dk/
http://www.herregaardsforskning.dk/

