
Clausholm slot
byder velkommen

dammene og voldgraven er forsynet med nye 
egetræs munke, stemværker og rørledninger, 
hvorved det nu er muligt at finjustere vandtilførs-
len og vandstanden overalt.

sydvest for slottet ligger dyrehaven, som er en 
del af parkens oprindelige anlæg fra 1690erne. 
det er her vandet kommer ind i parken og føres 
via de mange damme til voldgraven. dammene 
langs dyrehaven er formenligt tilføjet senere.
I den huidtfeldtske Park fra perioden 1760-90 er 
alléerne for en stor dels vedkommende de oprin-
deligt plantede. de er stadig markante elementer 
i parken, og ser man efter, finder man også rotun-
der og geometriske lysninger omkranset af linde-
træer. ridebanen er blevet genplantet. her har 
godsejer, gehejmeråd mathias huitfeldt rejst en 
mindestøtte for sin datter, grevinde birte moltke, 
som kun 20 år gammel døde efter en rideulykke. 
I 1860 gives parken en mere romantisk stil, uden 
at barokkens stramme system af alléer dog blev 
brudt.
herudover kan slottes historie aflæses i parkens 
monumenter og stednavne, som refererer til eje-
rene af Clausholm siden 1700-tallet.
ved huitfeldts allé er der f.eks. en mindestøtte 
for lensbaron Gustav alexander berner-schilden-
holsten rejst i 1890. 

I 2006 igangsatte realdania kampagnen ”her-
regårdshaver”, hvis formål var at sætte fokus på 
bevaring og fornyelse af historiske herregårdsha-
ver. ved hjælp af kampagnens økonomiske støtte 
har Clausholm slotspark i 2008-9 gennemgået en 
større restaurering, som i fremtiden vil lette ple-
jen og driften af parken samt sikre haveanlæggets 

kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.
slotsholmens sten- og kvadrekanter er blevet fun-
deret solidt og sat om med brug af eksisterende 
sten, mens trækanterne omkring voldgraven og 
dammene er udskiftet med dobbelte trækon-
struktioner med lang holdbarhed. voldgraven 
og alle dammene er blevet oprenset for aflejrede 
næringsrige sedimenter og med nye træmunke og 
rørledninger er hele anlægget sikret optimal gen-
nemstrømning til gavn for vandkvaliteten.
herudover er lindetræerne på slotsholmen for-
nyet og havebroen med våbenskjold restaureret.
til reetablering af belægninger har aage og Jo-
hanne louis-hansens Fond ydet støtte.

Clausholm slots hIstorIe

Clausholm kan spores tilbage til 1100-tallet og 
har altid ligget på sit nuværende sted. navnet me-
nes at være udledt af ’klaks holm’.
slottet fik sin nuværende skikkelse i 1690erne, 
da storkansler Conrad reventlow lod et ældre, 
firlænget hus rive ned og i stedet opførte en 
trefløjet bygning. kong Frederik Iv købte slottet 
af enkefru reventlow i 1718, og lod de to sydfløje 
tilbygge. 

Frederik Iv’s interesse for Clausholm skyldtes 
storkanslerens yngste datter anna sophie re-
ventlow. kongen mødte hende ved et maskebal 
på koldinghus og året efter bortførte han anna 
sophie fra Clausholm. han ægtede hende samme 
aften til venstre hånd, da han allerede var gift 
med dronning louise. efter hendes død ægtede 
han anna sophie til højre hånd og kronede hende 
selv til dronning. 

kongen døde i 1730 og herefter forvistes anna 
sophie resten af sine dage til Clausholm. den 
kongelige periode præger slottets indre, specielt 
de fornemme repræsentationsrum, der står stort 
set som dengang. 
efter anna sophies død skiftede ejerforholdene 
gennem nogle generationer, indtil hans heinrich 
Friccius v. schilden overtog godset i år 1800, og 
siden da har Clausholm tilhørt slægten berner-
schilden-holsten. 

Clausholm slot I daG

Clausholm ejes i dag af hofjægermester kim a. 
berner, der bor her med sin familie. slottets byg-
ninger og dele af parken er fredede og vedligehol-
delsen heraf kræver en stor indsats. 
Godset omfatter 900 ha, hvoraf halvdelen er 
landbrugsjord og 250 ha er skov. derudover har 
godset boligudlejning, jagtvæsen, en omfattende 
produktion af juletræer og pyntegrønt samt tu-
risme. 
under slottets hovedfløj har et kakkelovnsmu-
seum til huse. 
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Parken og haveanlægget omkring Clausholm slot 
er et af de tidligste og bedst bevarede barokanlæg 
i danmark. Parken er udpeget som en af de væ-
sentligste og mest bevaringsværdige herregårds-
haver i danmark. 

barokhaven og den 23 hektar store slotspark blev 
etableret tilbage i 1690’erne og er anlagt af slots-
gartner nikolaj brandt, efter planer af den sven-
ske hofarkitekt nicodemus tessin den yngre. 
barokkens ideal var streng symmetri, hvilket 
afspejles tydeligt i anlægget. her bindes slot 
og slotspark sammen af en symmetriakse, som 
strækker sig i hele anlæggets længde fra nord 
allé, staldgården, og slotsgården i nord gennem 
slottets centrale havesal, hvor selv gulvplan-
kernes søm forholder sig til asken og videre via 
fontæneanlægget, op over den terrasserede have 
for at slutte ved en senere sat mindestøtte for 
lensbaron adam C. berner-schilden-holsten fra 
1917. lensbaronens urne blev nedsat her i 1927. 

allerede i 1700-tallet var der planlagt fontæner, 
men vandtrykket var ikke tilstrækkeligt stort, så 
først med den moderne teknik kunne projektet 
realiseres. de nuværende fontæner er anlagt i 
1976 efter professor C. th. sørensens plan. 
Parken fortæller også en historie om vands man-
ge udtryksformer. 
vandets forløb starter ved et kildevæld vest for 
parken og ledes herfra ad en bæk via et system af 
damme for på vejen at falde til ro i spejldammene 
foran slottet og til sidst hvirvles rundt igen i form 
af spring og vandkaskader i voldgraven. 


