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The Danish Club viser vej til nye
oplevelsesuniverser overalt i Danmark
Historiske Huse lancerer nu The Danish Club. The Danish Club er et digitalt forum,
som viser vej til unikke natur-, fest-, mad- og kulturoplevelser i historiske huse
overalt i Danmark.
Aldrig har vores behov for det autentiske, det unikke og det lokale været større end i
disse år. Med etableringen af The Danish Club vil Historiske Huse gøre det let for os at
finde unikke oplevelser i eksempelvis vandmøller, klostre, slotte og herregårde, stråtækte
bondegårde, fyrtårne og meget andet, så vi kan møde den historie, vi er rundet af, og
som er så væsentlig en del af vores identitet.
Kernen i The Danish Club er bygget op om websitet www.thedanishclub.dk. Websitet skal
fungere som ”hub” for de historiske huse og for familier, venner, firmaer og turister, som
leder efter særlige, inspirerende steder at besøge, feste eller arbejde. Fra starten har
ejerne af 200 historiske huse tilmeldt sig sitet. Besøgende kan søge indenfor forskellige
kategorier og læse beskrivelser af husenes mange spændende aktiviteter og oplevelser.
Målsætningen er, at The Danish Club inden årsskiftet kan præsentere mindst 400 huse
med historiske oplevelser for besøgende i alle aldersgrupper fra både ind- og udland.
Vandmøller og H.C. Andersen
”Vi er alle på jagt efter det særlige og det spændende, når vi skal inspireres og
underholdes. Men alt for få ved, hvilket skatkammer af historiske oplevelser Danmark er.
Og derfor har vi skabt The Danish Club. Her har vi for første gang samlet de historiske
huse i Danmark på een fælles portal, hvor alle kan finde særlige oplevelser lige om
hjørnet. Huse med en særlig historie og sjæl, som ikke findes andre steder. Forestil dig
f.eks. at overnatte i en lille vandmølle – et stykke af landets allerførste industrikultur. Eller
måske holde strategiseminar lige der på slottet, hvor H.C. Andersen blev inspireret til
”Den Lille Havfrue” eller spise dyreryg i Gråbrødrenes gamle klosterfængsel grundlagt i
1238 midt i København. De historiske bygninger er den mest synlige del af vores kulturarv
og fortæller om, hvordan vores samfund og levevis gennem århundreder har udviklet sig.
Det er sådan nogle historier, som gør oplevelserne større og uforglemmelige”, siger
præsident i Historiske Huse, Birthe Iuel.

Besøgende kan fra lanceringen blive medlemmer af The Danish Club og få særlige
fordele og invitationer til specielle events.
The Danish Club vil senere også tilbyde de besøgende særlige oplevelsesuniverser på
tværs af de historiske huse og over hele Danmark. F.eks. historisk maraton fra hus til hus
eller måske i H.C. Andersens fodspor fra de kroer, slotte og herregårde, hvor han boede
og lod sig inspirere til sine eventyr.
Realdania har støttet projektet, og her siger projektleder og arkitekt Eske Møller:
”Steder med en særlig historie i form af unikke bygninger og kulturmiljøer har en
betydning for både identitet, stolthed og udvikling i et område. I Realdania har vi
gennem en årrække arbejdet med at sætte fokus på og understøtte lokale potentialer,
f.eks. historisk og kulturelt vigtige bygninger. Med websitet bliver det nu meget lettere
for os alle sammen at finde de mange perler rundt omkring i landet, som kan give os
oplevelser i helt særlige rammer.”

Æblemost i barokhaven
”The Danish Club vil fungere som idéudvikler og koordinator mellem de forskellige
historiske huse og skabe nye veje og muligheder til alle dem, der vil giftes, på romantisk
weekend, ud en lørdag med børnene og drikke æblemost lavet på æbler fra en
barokhave fra 1690’erne eller på teambuilding med kollegerne. De historiske huse har så
meget at byde på og sætter vores hverdag i et kulturelt perspektiv, der bringer os tættere
sammen”, siger udviklingschef i Historiske Huse Merete Otillia Knudsen.
Udover at få en enestående oplevelse er de besøgende også med til at værne om den
danske kulturarv. Birthe Iuel venter sig derfor meget af det nye initiativ.
”Det er dyrt at eje et historisk hus. The Danish Club bliver både en indgang til et unikt
oplevelsesunivers for besøgende og en ny indtægtskanal for ejerne. Når de historiske
huse får flere besøgende, får ejerne også flere indtægter til at vedligeholde bygningerne
og videreudvikle deres tilbud. Med The Danish Club vinder derfor både ejerne af de
historiske huse og den brede befolkning. Ejerne får større omsætning, og de besøgende
får hurtig og let adgang til unikke steder at afholde bryllupper, forretningsevents,
weekendture og storslåede kulturoplevelser. Vel at mærke i nogle af de smukkeste
vidnesbyrd om vores fælles historie. Vi plejer at sige ”uden benyttelse, ingen

beskyttelse”. Husene går uundgåeligt til, hvis ikke de har en funktion. Det må ikke ske.”,
siger Birthe Iuel.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Udviklingschef for The Danish Club Merete Otillia Knudsen på mobil 3160 5605 eller mail
mok@historiskehuse.dk
Præsident for Historiske Huse Birthe Iuel på mobil 40 85 37 39 eller mail
birthe@birtheiuel.dk
Forslag til casepersoner:

Tommy Storm, Lillemølle B&B Ørbæk Fyn på mobil 40 36 15 14
Monica Conradsen, The Monica, Boutique og Hotel Ærø på mobil 25 63 09 01
Mette Ahelfeldt-Laurvig, Tranekær Slot på mobil 60 96 20 30

Kort om The Danish Club
•

The Danish Club lanceres primo juni 2018.

•

The Danish Club er en ”hub”, der forbinder ejere af historiske huse med danskere
og turister, der ønsker unikke oplevelser i kulturelle rammer. Ejere af Historiske
Huse kan blive gratis medlem af The Danish Club frem til den 1. april 2019.

•

Besøgende kan blive medlem af The Danish Club for 500 kr. årligt og få en række
særtilbud og inviteres til lukkede arrangementer for medlemmerne. Hertil kommer
magasiner og nyhedsbreve samt fornøjelsen af at være med til at værne om den
danske kulturarv.

•

På www.thedanishclub.dk kan besøgende hurtigt og nemt finde netop de
oplevelser, som tiltaler den enkelte.

•

The Danish Club vil fremadrettet udvikle særlige oplevelsesuniverser på tværs af
de historiske huse og over hele Danmark til de besøgende som f.eks. historisk
maraton eller gå i H.C. Andersens fodspor gennem kroer, slotte og herregårde.

•

The Danish Club har modtaget finansiel støtte på 1,5 mio. kr. fra Realdania.

Kort om Historiske Huse
Historiske Huse arbejder for at forbedre og udvikle vilkårene for ejere af
bevaringsværdige og fredede bygninger. Historiske Huse er et samarbejde mellem
• Bygnings Frednings Foreningen (BYFO)
• Foreningen Bevaringsværdige Bygninger
• Bygningskultur Danmark

Hvad kendetegner et historisk hus?
•
•

•

Historiske huse er fællesbetegnelsen for huse som enten er fredede eller
bevaringsværdige.
Der findes ca. 9.000 fredede huse og 350.000 bevaringsværdige huse i Danmark af
vidt forskellige typer, lige fra husmandsteder og fyrtårne til vandmøller,
herregårde, bindingsværksgårde, svømmehaller og stationsbygninger over hele
Danmark.
Ca. 2.500 historiske huse har aktuelt forskellige tilbud til offentligheden.

