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Der er højt til loftet på Kragerup
Gods på Vestsjælland. Både i
hovedhusets smukke stuer og

uden for i slotsskoven, hvor Danmarks
første klatrebane og trampolinpark
lokker adrenalinsøgende børn og voks-
ne. Denne disede, råkolde eftermiddag
i november er det dog de indendørs fa-
ciliteter, der har lokket os på den godt
en time lange køretur fra København til
udkanten af Ruds-Vedby nord for Sla-
gelse og Kragerup Gods.

Godsets jorde fungerer forsat som
landbrug. Det står klart, da vi drejer fra
Nykøbingvej og kører ind på den lille
stikvej op mod hotellet. Turen går gen-
nem en travl gårdsplads, og ikke sådan
en romantisk en af slagsen med toppe-
de brosten og bonderoser langs kanter-
ne. Nej, en “rigtig” gårdsplads med
travle traktorer med fulde anhængere,
der tromler frem og tilbage mellem de
rustrøde lagerbygninger.

Toppede brosten er der dog rigeligt
af, da vi et par hundrede meter længere
nede af vejen parkerer bilen foran den
hvidkalkede bro, der leder over vold-
graven og ind mellem Kragerup Gods
tre hvide længer. Ude midt i voldgraven
klukker lyden fra to oplyste spring-
vand, og midt på gårdspladsen troner
et oplyst juletræ. Med ét er den ellers så
markante novembertristesse forvand-
let til noget, som minder om julestem-
ning.

Julen kommer nemlig lidt tidligere
til Kragerup Gods end til resten af lan-
det. Godset er kendt for deres store ju-
lemarked, der løber af stablen første
weekend i november, men som i år, som
stort set alt andet, er aflyst pga. corona.
Men julen som sådan er altså ikke af-
lyst på godset, hvis historie går så langt
tilbage som 1327. Og hvis træet på
gårdspladsen skabte spæd julestem-
ning, bliver der skruet fuldt op, da vi ef-
ter en hurtig indtjekning i godsets re-
ception, bliver budt på kaffe og kage i
hovedhusets stuer.

De herskabelige stuer opfylder
samtlige forestillinger om en roman-
tisk jul på slottet. Mellem gamle lyse-
kroner og oliemalerier hænger grene
med julekugler, og på borde og vin-
dueskarme indtager nisser, engle og
julebukke hver sin plads i de smukke
rum. Ikke mindst i de tunge teaktræs-
bogkasser over stuens høje paneler,
hvor der ellers er fyldt med antikke bø-
ger, gamle lp’er og endnu mere kuriosa.
Med kroppen henslængt i den store,
cognacfarvede Chesterfield og med
varme i kinderne fra ilden i pejsen slap-
per man hurtigt så meget af, at det ene-
ste der bevæger sig er ens kæber, som
prøver at tygge sig igennem det store
stykke æblemazarin toppet med en
syrlig skum af røde bær.

På fint besøg
Stuerne virker beboede med billeder af
godsejeren Birgitte Dinesens familie.
Men faktisk bor familien ikke længere
på godset, hvis hoved- og tilbygninger
nu udelukkende indeholder hotelvæ-

relser og fest- og konferencefaciliteter. 
Vores værelse ligger ikke i godsets

tre længer, men i stedet lige på den an-
den side af den lille voldgrav i Her-
skabsstalden. Værelset har udgang til
en lille gårdhave, hvor et sæt cafémø-
bler indbyder til afslapning under åben
himmel – havde det været sommer. In-
dendørs er der holdt en herskabelig
stemning med stribet tapet, høje pane-
ler og tunge møbler. 

Det fungerer fint, men skal man sæt-
te en finger på noget, kunne sengen
godt bruge en opdatering. Specielt når
man efter et besøg i restauranten træn-
ger til at slå mave. 

Restaurant Blixen ligger i hovedhu-
sets kælder, og køkkenet er præcis, som
man forventer det af en slotsrestau-
rant. Og det skal forstås som et kompli-
ment. Også her i kælderen kommer
man i julestemning med retter som
bl.a. andebryst med vinterspinat og
trøffelrisotto og risalamande ledsaget
af fyldige rødvine og sauternes.

Kragerup er mere end et romantisk

gods. Det er også en en stor aktivitets-
park spækket med action og mulighe-
der for fysisk udfoldelse for hotellets
gæster og udefrakommende. Af sam-
me grund mødes vi næste morgen med
hotelchef Dennis Dahl, der tager os
med på en køretur i en golfvogn, der
virker underligt bekendt.

“Den er fed ikke?," lyder det begej-
stret fra Dennis Dahl, da vi lidt efter gør
et kort ophold. 

“Det syntes Lars Løkke også. Han
drønede rundt på den uafbrudt, da han
var her,” husker han med henvisning til
de nærmest virale billeder af Venstres
daværende formand under partiets
sommergruppemøde på Kragerup
Gods i 2019.

Vi gør Løkke kunsten efter og sætter
i fuld fart mod godsets omkringliggen-
de skov. 

“Et kendetegn for vores godsejer Bir-
gitte Dinesen er, at der er meget kort fra
tanke til handling. Idéen til at bygge
den første klatrepark i Danmark i 2008
fik hun spontant under et ophold i

England. Få måneder efter hjemkom-
sten blev Go High bygget i skoven tæt
ved hovedhuset, og de første to ud af
seks baner åbnede i 2009. Nu findes der
over 20 klatreparker i Danmark, og der-
for besluttede vi os i 2018 for at åbne
Skandinaviens største trampolinpark
oppe i træerne, Go Bounce,” fortæller
Dennis Dahl om arrangementet, hvor
store, farverige netbokse er spændt op
mellem træerne, og folk kan hoppe
rundt.

Aktivitetsparken i træerne er popu-
lær, men er man mere til fysisk udfol-
delse på landjorden, er der også råd for
det, f.eks. med 18-hullers fodboldgolf, 8
km mountainbikespor, bueskydning
og lerdueskydning. 

Fodboldgolf er efter sigende popu-
lært ved polterabender – måske kom-
bineret med øl, bål og overnatning i
godsets shelterby. Denne disede dag i
november er vi dog glade for, at vi valg-
te kaffe og kage foran pejsen og en
varm seng at sove i.

nikb@borsen.dk 

Af Niklas Bahrenscheer

Til kamp mod vintertristesse på Kragerup Gods
Brostensbelægningen på gårdspladsen er nylagt og har bl.a. et opvarmet flisespor. Perfekt til rullekufferter og høje hæle ved vintertid. Fotos: Niklas Bahrenscheer

På Kragerup Gods
kan man drive den
af foran pejsen og
få massevis af
julestemning. Eller
man kan kaste sig
ud i adrenalinfyldte
aktiviteter mange
meter over jorden

På bagsiden af hovedhuset ligger denne charmerende terrasse. Den er populær ved brylupper,
og om sommeren har Restaurant Blixen udeservering her.

I de bibliotekslignende stuer i hovedhuset er der garanti for julestemning fra omkring
mortensaften.

Klatrebanen Go High i forgrunden og de farverige netbokse, der udgør trampolinbanen Go
Bounce, i baggrunden.

Et superiorværelse i Herskabsstalden er ikke verdens største, men fungerer udmærket.
Dog kunne sengen godt bruge en opdatering.
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KRAGERUP GODS

KRAGERUP GODS har været
ejet af Dinesen-slægten siden
1801. Siden 1998 har Birgitte
Dinesen drevet godset med
henblik på hotel- og konferen-
cedrift. 

ET GODSOPHOLD med vel-
komst, overnatning, morgenmad
og treretters menu i Restaurant
Blixen koster fra 1895 kr. for to
personer

BØRSEN VAR INVITERET af
Kragerup Gods, der betalte op-
holdet. Kragerup Gods har ikke
haft indflydelse på artiklens ind-
hold.

Mellem gamle
lysekroner og
oliemalerier
hænger grene
med julekugler,
og på borde og
vindueskarme
indtager nisser,
engle og
julebukke hver
sin plads

BO PÅ
SLOTTET

I HUNDREDVIS AF ÅR
har slotte og herregårde
været boliger for Dan-
marks adel. Men i dag
fungerer flere af dem
som hoteller i smukke,
historiske rammer.

DE NÆSTE UGER
besøger Børsen nogle af
landets bedste slots-
hoteller. Næste uge er
det Haraldskær.
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