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Herregårde over hele landet holder 

åbent hus 
 
På Herregårdenes Dag den 18. august slår slotte og herregårde 

over hele landet dørene op for publikum med arrangementer og 

aktiviteter i de store huse og deres haver, skove og natur. 

Over 30 slotte og herregårde åbner for publikum med et væld af forskellige 

aktiviteter og arrangementer, når Herregårdenes Dag afholdes for første 

gang den 18. august 2019. 

Man kan for eksempel komme til en rundvisning efterfulgt af 

en særlig middag og overnatning på Dronninglund Slot i Nordjylland, man 

kan komme med bag kulisserne på Møllerup Gods på Djursland og smage 

godsets særlige hamp-produkter eller høre spøgelseshistorier på Clausholm 

ved Randers. Man kan også tage på svævetur i bøgeskoven ved Skjoldemose 

Gods og høre spændende fortællinger om H.C. Andersens Fyn eller opleve 

godsejeren fortælle om guldaldermalerne, som i 1840’erne opholdt sig på 

Vognserup Gods på Sjælland. Der er arrangementer over hele landet, og de 

er samlet på hjemmesiden www.gammelestrup.dk/herregaardenesdag.  

Herregårdenes Dag skal være med til at sætte fokus på landets 

slotte og herregårde, som er en væsentlig, men ofte overset, del af den 

danske kulturarv. 

 

Herregårdenes glemte kulturarv 

I Danmark ligger over 700 herregårde spredt som et fintmasket net udover 

landet. Det danske landskab er formet af og med godserne, der gennem 

århundreder har været den væsentligste drivkraft på landet. De store gamle 

hovedbygninger ligger stadig i dag i landskabet som vidnesbyrd om 

godsernes enorme betydning – blandt andet som nogle af de største 

arbejdspladser i landområderne helt ind til midten af 1900-tallet. 

”Herregårdenes rolle og kulturarv er desværre på mange 

måder glemt i dag. De fleste har nok set deres lokale slot eller herregård 
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udefra, men kender ikke stedet, historien og betydningen, som godserne 

har haft gennem århundreder. Herregårdene udgør en vigtig del af vores 

fælles historie, som har haft betydning for natur og kultur i ethvert 

lokalsamfund, og de skal derfor være en del af folks bevidsthed. 

Målsætningen med Herregårdenes Dag er at åbne herregårde over hele 

landet for et bredt publikum en enkelt dag om året”, siger Britta Andersen, 

der er direktør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er tovholder 

på Herregårdenes Dag. Herregårdenes Dag markedsføres i samarbejde 

mellem Gammel Estrup, foreningen Danske Slotte og Herregårde samt the 

Danish Club. Herregårdenes Dag er en del af projektet Jagten på Fortiden, 

som er støttet af Nordea-fonden. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør på Gammel 

Estrup Britta Andersen på ba@gammelestrup.dk eller T 8795 

0701 / T 3146 3001 (direkte). 

 
 
  

Slotte og herregårde, der deltager i Herregårdenes Dag 2019 

Billeskov Gods 

Broholm Slot 

Børglum Kloster 

Clausholm Slot 

Dronninglund Slot 

Erholm Gods  

Gammel Estrup 

Harridslevgaard 

Herningsholm 

Herregården Hessel 

Kalø Jagtslot 

Kragerup Gods 

Lindenborg Gods 

Middelalderborgen Østergaard 

Moesgaard 

Møllerup Gods 

Odden Herregård 

Pederstrup 

Roskilde Kloster 

 
Saltoftehus 

Sanderumgård 

Selsø Slot 

Skjoldemose Gods 

Skjoldenæsholm 

Skrøbelev Gods 

Sostrup Slot 

Spøttrup Borg 

Stenalt 

Sønderskov Slot 

Tersløsegård 

Visborggaard 

Voergaard Slot 

Vognserup Gods 

Se de enkelte arrangementer på hjemmesiden 
www.gammelestrup.dk/herregaardenesdag 
 
Slotte og herregårde kan stadig tilmelde sig ved at kontakte 
museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær, Gammel Estrup, på 
me@gammelestrup.dk  
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Skjoldemose Gods har fokus på HC. Andersens Fyn, når der er Herregårdenes Dag 
18. august. Foto: Rob Lacy 
 

 
 
På Møllerup viser familien og de ansatte rundt og præsenterer deres produktion af 
hamp-fødevarer og -plejeprodukter. Foto: Møllerup. 
 

 
 
Dronninglund Slot byder på rundvisning, middag og overnatning på  
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Fakta om Gammel Estrup 

 

• Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev 
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i 
dag Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og er en 
selvejende institution. 

 

• Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger 
sig i det daglige med de 730 danske herregårde og alt hvad dertil 
hører af indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og 
tjenestefolk, iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm. 

 

• Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for 
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel 
Estrup, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen 
Aarhus. 

 

• Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsfestival i juni 
måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for 
herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste 
for børn og unge. 

 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året. 
Der er åbent hele året bortset fra helligdagene i julen, januar måned 
samt mandage i vinterperioden. Museet har billetsamarbejde med 
nabomuseet Det Grønne Museum. 
 

• Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 8 
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den 
daglige ledelse. 

 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 aktive 
medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets 
mange, årlige formidlingsaktiviteter.  

 

• For mere information tjek www.gammelestrup.dk, 
www.facebook.com/gammelestrup, 
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på T 8648 
3001 eller post@gammelestrup.dk. 
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