
Hvad levede godserne af?  
Herregårdenes økonomiske grundlag ca. 1500-2011 

 
De danske herregårde står i dag over for betydelige økonomiske udfordringer. 
Udgifterne til vedligeholdelse overstiger mange steder den økonomiske formåen 
for virksomheder, der baserer sig på traditionelt skov- og landbrug. Mange 
herregårde afsøger derfor alternative indtægtskilder inden for events, 
kvalitetsfødevarer, branding, udlejning og meget andet.  
 
Herregårdene har også tidligere stået over for økonomiske udfordringer. Hvad 
levede godserne af? Har land- og skovbrug tidligere kunnet oppebære livet på 
herregården og vedligeholdelse af bygningerne? Kom indtægterne fra 
hovedgårdens produktion, indtægter fra fæstegodset, godsejerens magt og 
position i samfundet eller noget helt fjerde?  
 
Gennem eksempler fra herregårdenes historie føres herregårdenes økonomiske 
situation op til nutiden. Hvori består nutidens udfordringer og mulige løsninger? 
Hvordan driver man et gods i dag, og hvordan vægter man bevaring over for 
udvikling?  Det diskuteres, om der kan drages en lære af fortidens erfaringer eller 
om herregårdenes situation i dag er fundamentalt anderledes.  
 

Dansk Center for Herregårdsforskning inviterer til dags-seminar på Hindsgavl 

med fokus på formidling og diskussion. Oplægsholdere bliver personer med 

specialviden om herregårdenes økonomi gennem historien og i nutiden.   

Seminaret henvender sig til alle, der er engagerede i herregårdenes fortid og 

fremtid.  
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Hvad levede godserne af?  
Herregårdenes økonomiske grundlag ca. 1500-2011 
 
 

Hindsgavl, onsdag 26. oktober 2011 
Arrangør: Dansk Center for Herregårdsforskning 
 

 
 
 
Program: 
10.00: Modtagelse og kaffe 
 
10.20: Velkomst 

Bestyrelsesformand Britta Andersen, Dansk Center for Herregårdsforskning 
 

10.30: Hovedgårdsdrift, hoveri og landgilde, ca. 1550-1780 
Lektor, dr. phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Aarhus Universitet 
 

11.00: Gehrdt de Lichtenberg og ’pengene udefra’ 
Museumsinspektør, dr. phil. Annette Hoff, Horsens Museum 
 

11.30: Fæstegodssalget ca. 1780-1919 
Chefkonsulent, ph.d. Adam Schacke, Statsforvaltningen Midtjylland 
 

12.00: Frokost 
 
13.30: Herregårdene i en ny samfundsudvikling 1919-1970  

Museumsinspektør, seniorforsker, ph.d. Mikkel Venborg Pedersen,  
Nationalmuseet 
 

14.00: De store landbrug i dag 1970-2011  
 Udviklingsdirektør Peter Borreby, Patriotisk Selskab 
 
14.30: Kaffe 
 
15.00: Godsdrift i det 21. århundrede. Et ejerperspektiv  
 Godsejer John Munro, Ledreborg 
 
15.30: Paneldebat: Nye eller gamle udfordringer 

v. Mikkel Venborg Pedersen 
 
16.00: Tak for i dag 
  



Praktiske oplysninger 
 
Seminaret finder sted den 26. oktober på Hindsgavl, Middelfart 
 
Deltagelse omfatter frokost, samt kaffe morgen og eftermiddag 
 
Tilmeldingsfrist 1. oktober 2011 
 
Deltagerprisen er 675 kroner 
 
Pengene skal indbetales til Djurslands bank: 

IBAN-nr: DK7472600002022856 

SWIFT(BIC) DJURDK22 

Reg.nr. 7260, kontonr. 202285-6  

 

Betalingsfrist 1. oktober 2011  

 

• 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 siden sin oprettelse udgjort en væsentlig primus motor i en nyorientering 

og opblomstring inden for herregårdsforskningsfeltet.   

 


