
Beskrivelse af kulturmijø   
339 - 3 Hovedgården Aggersvold  
Beskrivelse Jordegodset blev i 1330 tilskødet Roskildebispen, som muligvis oprettede en avlsgård på stedet, 

men i 1581 bestod landsbyen Agerup af 6 gårde, som sammen med gårdene i Sasserup og gården 
Markegård omkring år 1600 blev til Aggersvold. Senere suppleredes hovedgårdsjorden til 
Aggersvold med 4 gårde i Høed. I 1801 skal gården have haft 380 tdr. ld. ager, 200 tdr. ld. eng og 
70 tdr. ld skov, der siden blev udvidet meget. De udstrakte engarealer gav mulighed for en stor 
malkekvægsbesætning (hollænderi) i begyndelsen af 1800 årene. I 1923-42 udstykkedes ca. 160 ha 
fra gården til husmandsbrug, som nu ligger nordvest for hovedgårdskomplekset. Gården, som ligger 
omgivet af grave, består af en lysgul og hvid empirebygning fra 1833, som erstattede en tidligere i 
bindingsværk. Avlslængerne er fra samme periode. 

Bærende 
elementer 

- det storslåede hovedgårdsanlæg med hovedbygning, avlsgård, gårdsplads, voldgrave og park  
- hovedgårdslandskabet med store marker, enge og skove afgrænset af sten- eller jorddiger med 
gammmel bevoksning 
- huse til særlige funktioner som f.eks. smedien og til medarbejdere, de sidstes boliger kalket i 
samme lysgule farve som hovedgårdsanlægget 
- husmandsudstykningen på den nordligste del af godsets jorder med de regelmæssigt placerede 
husmandsbrug, hvoraf de fleste stadig viser grundelementerne i de oprindelige brug, men kun få og 
her især det sydøstligste brug - har velbevarede enkeltbygninger og detaljer fra de oprindelige 
anlæg 

Eksist. 
bevaringtiltag 

Hovedbygningen er fredet efter bygningsfredningsloven 

Trusler/sårbarhed - nedrivning eller om-, til- og nybygning af og ved huse og hovedgårdsanlæg, der ikke harmonerer 
med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse 
- byggeri, tilplantning og tilgroning på de åbne marker og enge samt erstatning af eksisterende 
løvskov med nåleskov 
- nedlæggelse af diger eller fjernelse af deres ældre bevoksninger samt manglende vedligeholdelse 
- manglende opretholdelse af godshusene og deres tilbageværende fællespræg, f. eks. fælles 
kalkfarve 
- større ændringer i husmandsbrugenes regelmæssige fordeling og anlægstyper 

 
 

 



Foto: Kort: De sorte tal 
på kortet viser numre på 
fotografierne og hvor 
fotografierne er taget 
fra. 
Stort billede  

 

Foto: 1.Aggersvolds 
lysegule 
empirehovedbygning fra 
1833 med plæner, store 
træer og dam i parken, 
fra syd 
Stort billede  

 



 

Foto: 2.Aggersvolds 
empire hovedbygning 
fra 1833, gårdfacaden, 
fra nord 
Stort billede  

 

Foto: 3. Aggersvolds 
avlgårds østlige længe 
med portgennemkørsel, 
fra vest 
Stort billede  

 

Foto: 4.Avlsgårdens 
østlige længe langs 
voldgraven/spejldamme
n øst for gården, fra 
sydøst 
Stort billede  

 

Foto: 5.Den store 
ladebygning nordligst i 
Aggersvolds avlgård, fra 
nordvest 
Stort billede  



 

Foto: 6.Aggersvolds 
gamle smedie nordøst 
for avlsgården, fra nord 
Stort billede  

 

Foto: 7.Et af 
Aggersvolds små 
landarbejderhuse med 
helvalmet stråtag, 
Damhus, ved 
Aggersvoldvej, fra 
sydøst 
Stort billede  

 

Foto: 8.Et af 
Aggersvolds større 
medarbejderhuse ved 
Aggersvoldvej, fra øst 
Stort billede  

 

Foto: 9.Høed Skovs 
vestlige skovbryn med 
gamle løvtræer mod 
marken Fruens Fold, fra 
nordvest 
Stort billede  



 

Foto: 10.Det vestligste 
af de husmandssteder, 
der i 1920-erne og 30-
erne blev udstykket fra 
Aggersvolds jorder, fra 
sydvest 
Stort billede  

 

Foto: 11.Et af de 
husmandssteder, der i 
1920-erne og 30-erne 
blev udstykket fra 
Aggersvolds jorder, fra 
sydøst 
Stort billede  

 

Foto: 12.Det 
sydøstligste af de små 
husmandssteder, der i 
1920-erne og 30-erne 
blev udstykket fra 
Aggersvolds jorder, 
istandsat med stor 
respekt for 
bygningernes 
oprindelige karakter og 
de omgivende 
elementer som allé og 
hække, fra sydvest 
Stort billede  

 

Foto: 13.Ingen tekst 
Stort billede  



 

Foto: 14.Det markante 
hovedgårdsdige med 
store gamle træer, der 
afgrænser 
hovedgårdsjorden mod 
de omliggende ejerlav, 
fra sydvest 
Stort billede  

 
 


