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DANMARKS HERREGÅRDE præsenterer en af landets store kulturskatte. Herregårdenes historie er en del af
den farverige Danmarkshistorie siden middelalderen – og stadig i dag ligger de som perler i det danske
landskab. I dette bind 4 af pragtværkserien om herregårde i det historiske Danmark tager Niels Peter Stilling
sine læsere med til 106 jyske herregårde. Med veloplagt fortællelyst og eminent overblik hører historie, store
adelsslægter og arkitektur med i fortællingen. Bogen er rigt illustreret og er et selvstændigt bind i værket, hvor
de tidligere bind dækker herregårdene på Sjælland, Fyn og i Skånelandene.
Slotsferie Danmark udlejer en lang række eventyrlige slotte, herregårde og jagthytter til både private og
virksomheder. 000 klassiske køretøjer, konkurrencer, musik & show. Find info om de forskellige tidsperioder
og om historiske begivenheder. Oprindeligt var gården en selvejergård, men i dag er Lyngsbækgaard et af
Danmarks mest helstøbte nyklassicistiske anlæg. Stordriften: Kendetegnende for driften af adelens herregårde
var i denne tid dels en forøgelse af hovedgårdenes marker, blandt andet ved nedlæggelse af bøndergårde og
undertiden hele landsbyer, dels forøget hoveri hvilket blev opnået ved at oprette et stort antal hoverigørende
huse og ved at 'egalisere' det vil sige ligestille gårdene. Den skånske krig blev startet af Christian den 5. Find
info om de forskellige tidsperioder og om historiske begivenheder.
På herregården Gammel Estrup har man i sommerferien mulighed for at holde ferie i det autentiske
skovarbejderhus fra 1930’erne Med veteranbus på køretur til nogle af Vestsjællands store herregårde. En
række nedlagte herregårde kan i dag findes som voldsteder.
Denne kategori har nedenstående 28 underkategorier, af i alt 28. Hvad enten du er til skræmmende
spøgelseshistorier eller interessante historiske fortællinger, så har Nordjyllands slotte og herregårde næsten

alle sammen en god historie at fortælle. Kort over danske herregårde 1770 Dansk Center for
Herregårdsforskning præsenterer på denne side en samling af internetbaserede kort over de danske herregårde.
Slotsferie Danmark - billige liebhaverdrømme. Kort over danske herregårde 1770 Dansk Center for
Herregårdsforskning præsenterer på denne side en samling af internetbaserede kort over de danske herregårde.
Se også: Kategori:Slotte i Danmark Underkategorier.
Ressourceguice til undervisning i Danmarks historie.
Stordriften: Kendetegnende for driften af adelens herregårde var i denne tid dels en forøgelse af
hovedgårdenes marker, blandt andet ved nedlæggelse af bøndergårde og undertiden hele landsbyer, dels
forøget hoveri hvilket blev opnået ved at oprette et stort antal hoverigørende huse og ved at 'egalisere' det vil
sige ligestille gårdene. Find info om de forskellige tidsperioder og om historiske begivenheder.

