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Lidt historie
Historien går langt tilbage
På Kragerup Gods går historien helt
tilbage til 1327, hvor Kragerup var
en del af landsbyen Kragetorp. Kragerup består i dag af 200 ha skov og
1000 ha landbrug og har altid været
drevet som et planteavlsbrug, tidligere med en stor svine- og malkekvægsbesætning, slagteri, mejeri
og gartneri. Til historien hører også Karen Blixen, født Dinesen, som
besøgte sin familie som ung her på
Kragerup Gods.

Velkommen i mine stuer. Godsejer Birgitte Dinesen
byder indenfor på godset og håber I vil føle jer hjemme under jeres ophold.
Det glæder mig at byde gæster velkommen i vores historiske hovedbygning. Hvælvingekælderen fra 1610
er den ældste del af huset, midterhuset er genopbygget
i 1801 og sidefløjene i 1838 og 1840. De mange avlsbygninger er blevet indrettet som værelser, møde- og
festlokaler. Restaureringen startede i 1998, og vi finder
stadig ny anvendelse af vores gamle bygninger.

På 8. generation
Jeg er 8. generation og har drevet
Kragerup siden 1986, hvoraf de
første 12 år var sammen med min
far, indtil han gik på pension i 1998.
Herefter startede jeg hotellet med 6
værelser, som i dag har udviklet sig til et konference-,
hotel- og eventcenter med tilsammen 57 værelser.
Jeg håber, du vil nyde vores smukke gamle hus, maden
i Restaurant Blixen og være aktiv i naturen sammen
med dine kollegaer, venner og familie.

1800 Den første Dinesen
Den første ejer af Kragerup i slægten Dinesen var Justitsråd Jens
Kraft Dinesen, der var født i 1768.
Han ejede Gyldenholm, som han
solgte i år 1800 og købte Kragerup
i 1801.
1885 Karen Blixen
Forfatteren Karen Blixen, f. Karen
Christenze Dinesen, (1885-1962)
hører til familien og kom på Kragerup i sine unge dage for at besøge sin familie. Hendes farfar Adolf
Wilhelm Dinesen blev født på Kragerup og var en yngre bror til arvingen Anders Didrich Dinesen af
Kragerup. Anders startede i 1838
ombygningen af godsets hovedbygning og opførte de to sidefløje.

- Godsejer, Birgitte Dinesen

”
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1500 Den første ejer
Den første kendte ejer af Kragerup
var Eggert Ulfeldt i slutningen af
1500 tallet. Han efterlod sig bl.a.
det ottekantede tavlebord af sten
og hustruens våbenskjold.

Der er et utal af måder at
opleve Kragerup Gods på

Den hvide dame
Det fortælles, at der er en “hvid
dame”, Gertrud, som går igen på
hovedbygningen. Hun kommer ridende på den hvide hest, hver nat,
når tårnuret slår 00.00. Hun er en
"venligsindet dame", der altid har
passet på familien og husets gæster.
Når Birgitte var alene hjemme med
sine søskende, beroligede

deres mor dem altid med, at husets
sjæle passede på dem.
1960 Erik Dinesen
Birgitte Dinesens far, kammerherre Erik Dinesen, overtog godset
i 1960. Han omlagde parken og
moderniserede hovedbygningen og
avlsbygningerne. Erik Dinesen var
gift med Marie-Louise Dinesen,
som i dag bor i den gamle gartnerbolig i parken. Sammen fik de 3
børn, Charlotte, Anne og Birgitte
Dinesen.

Birgitte Dinesen istandsat hele hovedbygningen og avlsbygninger til
et nyt formål. I 2009 byggede hun
Danmarks første klatrepark, Go
High. Herefter kom fodboldgolf,
mountainbike track, archery attack
og mange andre aktiviteter. I 2019
byggede hun igen en af sine mange
gode ideer, Kragerup Go Bounce,
som er Skandinaviens første netpark. Opførelsen af 6 vindmøller
i 2012 medvirkede til at Kragerup
Gods i dag er CO2 neutral og med
kvalitetsstemplet "Den Grønne
Nøgle", værner vi om miljøet.

1998 Birgitte Dinesen
Kragerup er gået i arv i 8 generationer og 9 slægtled og ejes i dag af
Birgitte Dinesen. Siden 1998 har

”

Velkommen

Karen Blixen, født Dinesen, kom i
sine unge dage på Kragerup Gods
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Konferencer

Vi har mødelokaler i
alle størrelser
En anderledes konference
På Kragerup Gods er alle vores mødelokaler unikke. 5 af dem ligger i
hovedbygningen, og er alle indrettet med respekt for husets historie
med hver deres charme. Ønsker I
at have det hele for jer selv, kan I
booke Forvalterboligen, som har
2 konferencelokaler, en stue og et
køkken. Ønsker I derimod at holde
konference i naturen, kan I benytte
Skovhytten med tilhørende udendørs klasselokale med "højt til loftet" og hyggelig bålplads.

Skovhytten - Op til 120 personer

Når I skal på konference på Kragerup Gods, vil vi gerne bidrage til at nedsætte jeres samlede CO2 regnskab.
Er I 40 personer eller over, betaler vi busudgiften. Er
I 25-39 personer betaler vi halvdelen af busudgiften.
Optimer jeres dag og start programmet i bussen, hvor
vi giver kaffen og en croissant.
Vi tilbyder dagsmøder såvel som konferencedøgn,
og vi skræddersyr gerne dit arrangement evt. med et
teambuilding program. Vi har 9 konference- og mødelokaler med plads fra 6 op til 350 personer. Du er altid
velkommen til at besøge os og få en rundvisning.
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Kviestalden
Med plads op til 350 personer

Salonen
Med plads op til 16 personer

Forvalterboligen
Med plads op til 30 personer

Fløjen
Med plads op til 8 personer

Salonen er et smukt og rumligt konferencelokale. Salonen har udsigt til
parken og voldgraven. Lokalet er L
formet og indrettet med konferencebord og en hyggelig sofagruppe.

Forvalterboligen indeholder 2 konferencelokaler, en tilhørende stue,
køkken og egen terrasse. Forvalterboligen er et ideelt valg for jer, der
ønsker at have et hus for jer selv.

I den højre fløj i hovedbygningen
finder du det lyse lokale, hvor der
er en særlig ro. Her er der hyggeligt
og en smuk udsigt fra de behagelige
lænestole.

Kviestalden er godsets største lokale og fremstår smukt med træværk
og store prismelysekroner, et godt lysindfald, AV-udstyr og god akustik.

Ønsker I at holde konference i naturen, kan dette afholdes i Skovhytten. Naturens klasselokale med "højt
til loftet" samt vores 3 "walk & talk" stier kan anvendes
som alternative grupperum.
Hjælp til mødeplanlægning
Kragerup Gods er et unikt sted at holde konference,
firmafest og events, da vi kan tilbyde indendørs og
udendørs faciliteter. Vi har Wifi på hele godset, også
i skoven. Alle vores konferencelokaler har moderne
AV- og IT-udstyr.

”

Tag hensyn til klimaet og hold jeres konference på
Kragerup Gods. Vi er CO2 neutrale og har grøn nøgle, som betyder at vi værner om naturen og miljøet.

Kom gerne forbi og besøg os og se
hvilket lokale, der passer netop til
jeres konference.

Er I 40 personer eller
over, giver vi bussen
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Ophold
Hvad enten I er til romantik, action, eller forkælelse, så
har vi lige dét ophold, der passer til jer. Vores personale vil gøre alt for, at I kommer til at nyde jeres
ophold her hos os.
Det er noget helt særligt at gå over
broen for at komme ind til hovedbygningen på Kragerup Gods. Godsets historie værner om en svunden
tid tilbage til 1327 og vores gamle Hvælvingekælder, som er den
ældst bevarede del af huset, er bygget i 1610.
Nyd de gamle stuer, poolområdet
og Restaurant Blixen, der forkæler
dine smagsløg med sæsonens bedste råvarer. Kun 1 time fra Køben-

Standard dobbeltværelse

Beliggende i godsets avlsbygninger,
finder du vores standard dobbeltværelser. Værelserne ligger i det
gamle mejeri, Forvalterboligen og
Fodermesterboligen.
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havn og Odense er
Kragerup Gods
den perfekte destination for dig,
der gerne vil invitere kæresten på et
romantisk ophold eller have det sjovt med
familien.
Værelserne på Kragerup
Alle 57 værelser er indrettet med
interiør af høj kvalitet og med sans

Superior dobbeltværelse

Vores superiorværelser ligger bl.a.
i Herskabsstalden lige ved siden af
hovedbygningen. Her er der udgang til rosenhaven med havemøbler ude om sommeren.

for detaljer. Vi har 3 kategorier af
værelser; standard, superior og deluxeværelser.

Deluxe dobbeltværelse

Deluxe dobbeltværelserne ligger
i godsets hovedbygning, og er opkaldt efter de personer, der har boet
i dem. Du kan læse historien - lige
fra den nuværende ejer Birgitte Dinesen til Karen Blixen.

Godsophold
Træk stikket ud et par dage og tag på
Godsophold.

Go High ophold
Adrenalinkick, fart og spænding –
et ophold for jer der vil være aktive.

Shelterophold
Overnat i et af vores 6 shelters i
skoven med strømstik og WiFi

Omgivet af voldgrav, park og skov
er rammerne sat for et par dages
forkælelse. Nyd de smukke omgivelser; gå eller cykel en tur i skoven,
nyd vores poolområde og slap af
foran pejsen i vores hyggelige stuer.

Hvis I holder af at være aktive, er
vores Go High ophold noget for jer.
Her kan I udfordre jer selv på vores 8 klatrebaner. De ekstra modige
kan også prøve Go High Extreme
med klatrevæg og 4 meters frit fald.

I shelterbyen kan der overnatte 25
gæster i vores 6 shelters. Der er
mulighed for at hoppe i vildmarksbadet og hygge i vores udendørs
saunatønde. Om aftenen kan I grille lækre bøffer over bålet.

Ophold på Kragerup Gods
Udover ovennævnte ophold kan vi
også tilbyde mange andre kombinationer og i børnenes ferier tilbyder vi rabat på vores overnatning.
Gør ligesom 14.000 andre og følg
vores nyhedsbrev og bliv opdateret
med skønne historier og gode tilbud.

Årstidens ophold
Tøse tam-tam
Mandehørm
Golfophold
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Fest

Konfirmation
Giv jeres konfirmand en
uforglemmelig fest, fyldt med sjov
og hygge sammen med familien.
Med Kragerup Gods som rammen,
får I en fest i historiske og smukke
omgivelser.

Spisestuen
Med plads op til 40 personer
Den smukke spisestue er beliggende
i stueetagen i hovedbygningen, med
en skøn udsigt over park og voldgrav.

”

Giv jeres konfirmand
en dejlig fest

Hold din næste fest på Kragerup Gods. Vores dygtige personale vil stå
for den kulinariske oplevelse og den gode service, så I får en dejlig fest.
På Kragerup Gods danner vi
rammen om alle livets store fester,
alt fra barnedåb, konfirmationer,
fødselsdage til store bryllupsfester.
De smukke omgivelser danner
rammerne om lige præcis den fest
I har drømt om, og vi koordinerer
alle detaljerne, således at jeres fest
bliver skræddersyet efter jeres
ønsker.
På Kragerup Gods har vi 6 festlokaler, med hver sin charme. I hovedbygningen finder I vores fine
spisestue, hvor der er plads til 40
personer. I Kviestalden, som er
vores største lokale, er der plads til
280 personer.
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Firmafest
Vi har stor erfaring med at arrangere firmafester, lige fra galla- til
temafester. Temaet kan være alt fra
oktoberfest til vikingemiddag og
julefrokoster med musik og dans.
Ønsker I en sjov og anderledes firmafest, kan I holde den i naturen.
Vi griller gerne helstegt pattegris,
lam eller rådyr i skoven. Skovhytten er hyggelig og har plads op til
150 personer. Udenfor er der en
dejlig terrasse med en stor bålplads.
Vores eventchef sammensætter
gerne et spændende aktivitetsprogram.

Skovhytten
Med plads op til 120 personer
Skovhytten er et stort lyst selskabslokale beliggende i vores smukke
park og skovområde.

Ønsker I at holde en frokostfest
eller et aftenselskab kan I vælge
mellem en lækker buffet eller en 3
retters menu.
Dagen kan desuden kombineres
med aktiviteter. Det kunne f.eks.
være fodboldgolf, Kragerup Go
Bounce eller bueskydning. Vi
hjælper jer gerne med
planlægningen.

Bryllup
Et bryllup er en af livets store fester
og skal holdes med stil. Vi kan tilbyde en stemningsfyldt vielsesceremoni i parken med rød løber og
bryllupspavillon eller en smuk indendørs vielse i Kviestalden.
Kragerup Gods er et særligt sted at
holde bryllup, omgivet af en smuk
park og voldgrav. I kan nyde jeres
bryllupskage og champagne på terrassen eller i vores fine havestue og
få taget billeder på den hvide bro.

Kviestalden
Med plads op til 280 personer
Den gamle kviestald flotte glaspartier i hver endegavl, der kan åbnes,
og en elegant tilbygning med garderobe og toiletter.

Vores dygtige godskokke tilbereder
mad lavet fra bunden af de bedste
råvarer fra lokalområdet. Vores kød
kommer dels fra eget højlandskvæg
og vildt fra vores skove.

Vores festlokaler kan pyntes op,
som I ønsker det. Hvad enten I er til
en overdådig eller enkel udsmykning med blomsterkranse. Vi har
vores egen blomsterdekoratør, som
gerne tager udfordringer op.

Vi har mange års erfaring med at
arrangere bryllupper, og vi ved
hvor vigtigt det er, at alle detaljerne
går op i en højere enhed, så I kan
slappe af og nyde festen.
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Arrangementer

Restaurant Blixen
Restaurant Blixen er beliggende i den smukke kælder i hovedbygningens midterfløj. Her kan I nyde skønne forretter, hovedretter
og desserter i rolige og hyggelige omgivelser. Om sommeren er der
mulighed for at sidde ude på vores store terrasse.

Oktoberfest

Winemakers Dinner
Go High By Night
Vildtaften
Julemarked
Julefrokost
Mors dag

Vildtaften

Til vores traditionelle vildtaften
tilbereder vi vildtkød fra vores
egne skove. Der serveres vildtbuffet, med en afstemt vinmenu og
der holdes foredrag af spændende
kvindelige jægere.
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I løbet af året afholder Kragerup
Gods forskellige arrangementer,
som alle kan ses på vores hjemmeside. Vi har lidt for enhver smag;
om du er til det interessante, det

hyggelige eller det sjove. Du kan
også invitere en du holder af til et af
vores mange arrangementer, med
mulighed for overnatning.

Julemarked

Valentinsaften

Kragerup Gods har mere end 100
stande med spændende brugskunst,
delikatesser og oplevelser. Du kan
nyde et rigt udvalg af håndlavet
brugskunst, køre i hestevogn, lave
pandekager i skoven og blive underholdt.

Restaurant Blixen er opkaldt efter
Karen Blixen, født Karen Christentze Dinesen, og åbnede i 2015.
Karen Blixens farfar, A. W. Dinesen, er født på Kragerup, og derfor
besøgte hun sin familie som barn
og ung. Vi elsker at hylde Karen
Blixen og laver gerne Babettes Gæstebud i hendes ånd samt serverer
Karen Coffee, hendes elskede kaffe
fra Kenya.
Maden i Restauranten skal medvirke til at underbygge og fortælle
husets historie. Med fundet af Sofies
opskrifter fra 1828 tilbyder vi "Kra-

gerups guldaldermad" med et pift fra
det moderne køkken. Derfor er vi
et historisk godskøkken med gamle
traditioner.
Maden i Restaurant Blixen
Vi bruger årstidens friske råvarer,
urter fra godsets køkkenhave, kød
af egen avl og delikatesser fra lokale landbrug. Godskøkkenet kreerer
dansk mad med franske traditioner.
Uanset hvornår på året du vælger at
besøge Restaurant Blixen på Kragerup Gods, vil du få serveret mad i
særklasse.

Det gamle godskøkken
Det gamle godskøkken er i dag en
del af Restaurant Blixen. Her står det
gamle brændekomfur med ringe og
gamle kobbergryder fra 1800-tallet.
Det var her Petrine stod og lavede
mad, med en Manna cerut i munden
i alle hendes vågne timer. Petrine var
husholderske i hovedbygningen, da
godsejer Birgitte Dinesen var lille.
Komfuret er med til at skabe en helt
speciel stemning fra tiden der var,
og det kan mærkes, når I spiser i
restauranten.

Den 14. februar fejrer vi den årlige kærlighedsdag med romantisk
middag i Restaurant Blixen, gåtur
i parken og overnatning i dobbeltværelse.
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Teambuilding
Indlæring kræver alle jeres sansers bevågenhed. Vi vil gerne understøtte teorierne fra konferencelokalet med relevant teambuilding.
På Kragerup Gods har vi teambuilding og aktiviteter, der udfordrer
kommunikationen, samarbejdet og
lattermusklerne. Resultatet er et
bedre samarbejde og fællesskab. Vi
tilbyder mange forskellige øvelser,
som I kan vælge ud fra, alt efter jeres fokusområde.
Vi planlægger hele forløbet med
hensyntagen til jeres økonomi og
jeres afsatte tid. Der vil være fokus
på at understøtte teorierne fra konferencelokalet og afprøve dem på
egen krop i naturen. Vi kan byde
ind med teambuilding, som understøtter samarbejde, kommunikation, planlægning, konkurrence,
ledelse, kreativitet og tillid.

Flugten fra køkkenchefen
Træn din kommunikation
Mega bordfodbold
Megapuslespillet
Den anden side
Archery Attack
Kuglebanen
Bueskydning
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Teambuilding på Kragerup
Uanset årstid kan vi facilitere jeres
teambuilding. I de varmere måneder benytter vi godsets smukke
udearealer, hvor vi både bruger
parken og skoven alt efter valg af
øvelse. I vintermånederne har vi
mulighed for at tilbyde aktiviteter i
den store opvarmede lade, så vi er i
ly for regn og vind.
Nedenfor ses et udvalg af vores forskellige teambuilding øvelser, som
alle kan sammensættes efter jeres
ønsker.
Uanset om I er her i forbindelse
med konference, firmafest eller privat, kan vi skræddersy en teambuilding oplevelse efter jeres behov.

Blind kanoræs
Jorden er giftig
Vi bygger broer
Blind leder
Jacobstigen
Hejs flaget
Rappelling

Aktiviteter
Flugten fra køkkenchefen

Her skal samarbejdes, for at komme over på den anden side af godsets voldgrav. Denne teambuilding
øvelse er kåret af Go High Teamet
som værende gæsternes favorit!

Jacobstigen

Denne højdeøvelse fokuserer på
samarbejde og tillid. Målet er at få
hele teamet så højt op som muligt,
det kræver styrke, mod og koordinering.

Blind kanoræs

Blind kanoræs er en underholdende øvelse, hvor kommunikation og
samarbejde spiller en vigtig rolle.
Med bind for øjnene, skal i dyste
om at komme først over målstregen.

Tag familien, vennerne og kollegaerne med på Kragerup. Her er der
aktiviteter for alle, om du ønsker
sjov, fart eller hygge med familien.
Aktiviteterne kan også sammensættes til en sjov polterabend.
Også noget for de små
Skandinaviens første netpark, Kragerup Go Bounce, er for børn helt

Aktiviteter på Kragerup
Vi har mange forskellige aktiviteter på Kragerup. Den mest kendte
aktivitet er klatreparken Kragerup
Go High, men vi har også en masse
andre sjove aktiviteter. Vi har bl.a.
bueskydning, kanoræs, og fodboldgolf for hele familien.

Go High

Go High er Danmarks første og
længste klatrepark og en af Sjællands mest udfordrende. Klatreparken har 8 klatrebaner med varierende sværhedsgrader.

ned til 4 år. Go Bounce er en sjov
attraktion, hvor I kan hoppe rundt i
7 netbokse i 8 meters højde i træerne. Det er lidt ligesom at hoppe på
trampoliner.
Det er også muligt at holde børnefødselsdag i netparken, hvor man
skal være min. 10 børn. Vi tilbyder
3 forskellige pakker, alt efter om der

Mega bordfodbold
Go High Extreme
Archery Attack
Bueskydning
Go Bounce
Go High

Archery Attack

Archery Attack kombinerer elementerne fra paintball og bueskydning til et action præget spil med
højt tempo. I skyder med bue og pil,
hvor spidsen er lavet af skum.

er tale om vores grill-selv burgere,
kyllingespyd eller hotdogs. Pakkerne kan findes på www.kragerup.dk.

Mordmysterium
Mountainbike
Fodboldgolf
Rappelling
Kanoræs

Fodboldgolf

Fodboldgolf er en sjov aktivitet, der
kan bruges som et break i konferencen, eller en hyggestund for hele
familien. Der er i alt 18 huller med
udfordringer.
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Landbrug

Vi har 6 stk. 3MW vindmøller
som producerer 48-50 mio.
kWh om året
Kragerup Gods er certificeret med
turismens internationale miljømærke 'Green Key'. Der er mange
gæster som sætter pris på, at man
er med til at passe på miljøet - uden
at gå på kompromis med kvalitet
og service. Dette indebærer, at vi
benytter miljøvenlige rengøringsmidler, sorterer og genbruger affald og køkkenet anvender en høj
grad af økologiske råvarer.
Herudover er Kragerup Gods CO2
neutral, da vi har 6 stk. 3 megawatt
vindmøller, som forsyner halvdelen af Kalundborg Kommunes boliger med strøm. Herudover kommer al varme på Godset fra vores
eget halmfyr, og vi har vores eget

På Kragerup Gods driver vi overvejende traditionelt
landbrug med byg, hvede raps og græsfrø. I 2018 har
vi søsat projekt 'Kragerup Go Green'. 200 ha er blevet
omlagt til økologisk landbrug, hvor vi dyrker
proteinafgrøder til de danske forbrugere.
Godsforvalter Olav Ditlevsen har ansvaret for driften
af skov- og landbrug samt park og byggeri. I landbruget har vi 1 driftleder, 3 traktorførere, 1 elev og 2 i
parken. Endvidere har vi 6 håndværkere, som aldrig
bliver arbejdsløse, da vi altid har utallige byggeopgaver. Bygger vi ikke et nyt køkken, nye værelser, laver
nyt badeværelse eller lægger tag på et udlejningshus, så
bygger vi nok en indianerborg til vores
sommermarked i juni.
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Vores gamle hovedbygning er fredet, hvorfor vi istandsætter med
respekt for historien.

Vindmøller
Den første dag vi begyndte at sælge
strøm, var den 15. juni 2012. Det
er en mærkedag, vi husker her på
stedet. En enkelt mølle vil på blot 2
timer kunne producere lige så
mange kilowatt-timer, som en
almindelig husstand forbruger på et
helt år.

Kragerups husdyr
Kragerup havde i 1990'erne
Danmarks største strudsefarm. Vi
havde også en meget stor svine- og
kvægbesætning i gamle dage. I dag
har vi en besætning af skotske højlandskvæg samt grise.

Vores 200 ha skov tjener i dag mange formål; dels driver vi et professionelt skovbrug, dels benyttes skoven
til jagt og endelig bruges en del af skoven til vores store
aktivitetspark.

”

Kragerup Gods er i dag et stort moderne landbrug
bestående af 1200 ha land- og skovbrug.

vandværk, der forsyner os og vores
gæster med rent postevand fra Kragerups egen undergrund.

1000 ha landbrug og
200 ha skov

Halmfyr
Kragerup Gods fik i juni 2006 nyt
halmfyr, som bruger halm fra de
omkringliggende marker.
Forbruget af halm svarer til ca.
250.000 fyringsolie, og derfor er
der stor omtanke for miljøet. Det er
et led i, at godset blev CO2 neutral.
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