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På sporet af Vestjyllands glemte herregårde 

 

Dansk Center for Herregårdsforskning inviterer sammen med en 

række vestjyske museer på en todages bustur til landsdelens 

kendte og mindre kendte herregårde 11.-12. maj. De vestjyske 

herregårde gemmer nemlig på mange spændende historier og har 

haft stor betydning for landsdelen. 

 

Det er de færreste der forbinder Vestjyllands flade og vindblæste landskab 

med herregårde. Ikke desto mindre byder landsdelen på adskillige små og 

større herregårde, der ligger spredt i landskabet. Helt op til slutningen af 

1700-tallet var der endda rigtig mange herregårde i Vestjylland. 

”De vestjyske herregårde kan fortælle en anderledes og 

fascinerende historie om adelens store indflydelse i Vestjylland. Kendte 

adelsslægter som Podebusk, Gyldenstierne og Sehested havde alle sæde på 

vestjyske herregårde frem til 1600-tallet”, fortæller ph.d. Mikael Frausing 

fra Dansk Center for Herregårdsforskning, som er guide på busturen. Han 

tilføjer, at de ældste bygninger stammer tilbage fra denne tid. Senere 

rykkede købmænd og andre borgerlige familier ind på herregårdene, som 

dog vedblev at være repræsentanter for de nyeste europæiske strømninger i 

landsdelen. ”Herregårdsejernes international forbindelser til England, 

Holland og Tyskland bragte de nyeste impulser indenfor kunst, kultur og 

arkitektur til landsdelen”, fortæller han. 

Omkring år 1800 led mange vestjyske herregårde imidlertid 

en hård skæbne, og Vestjylland oplevede temmelig pludseligt at blive 

forvandlet til bondegårdsland. De såkaldte ’godsspekulanter’ nedlagde 

herregårdene, der ophørte med at eksistere som store godser. Kun enkelte 

store herregårde overlevede op i 1800-tallet, blandt dem var Ausumgaard 

syd for Struer, som er en af de herregårde, der besøges på den vestjyske 

herregårdstur.  
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På tur med herregårdseksperterne 

Turen forløber over to dage, hvor deltagerne skal på besøg på herregården 

Hindsels, Ausumgaard, Nørre Vosborg, Kabbel Hovedgård, Nørlem Kirke, 

Rystensteen og Brejninggaard. 

”Vi har udvalgt seks af de mest spændende herregårde i 

Vestjylland med en historie, der spænder over 800 år fra middelalderen og 

frem til 2017. Herregårdenes kulturarv bliver præsenteret af ejerne selv og 

af fagfolk fra vestjyske museer og Dansk Center for Herregårdsforskning”, 

siger Mikael Frausing, og fortsætter: ”På Nørre Vosborg skal vi ovenikøbet 

opleve den helt ægte herregårdsstemning med en festlig aften, god middag 

og overnatning i de historiske bygninger”. 

Den vestjyske herregårdstur er blevet til i samarbejde mellem 

Holstebro Museum, Lemvig Museum, Ringkøbing-Skjern Museum, Struer 

Kommune og Dansk Center for Herregårdsforskning. Den arrangeres som 

del af projektet Herregårdene – en europæisk historie, der er del af 

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. 

 

 

Praktisk 

 Turen begynder på Holstebro Museum, torsdag den. 11. maj kl. 9.00 

og slutter samme sted den 12. maj, ca. kl. 17.30.  

 Det koster 1.995 kr at deltage. Tillæg for enkeltværelse kr. 250. 

Inkluderet i prisen er adgang og rundvisning på seks vestjyske 

herregårde, transport i moderne bus i to dage med guider fra Dansk 

Center for Herregårdsforskning, foredrag og rundvisninger af 

fagfolk fra tre museer, frokostanretning på herregårde begge dage, 

samt velkomstdrinks, festmiddag, overnatning og morgenmad på 

Nørre Vosborg.  

 Yderligere information og tilmelding til Dansk Center for 

Herregårdsforskning: Søren Broberg Knudsen: 

sbk@gammelestrup.dk eller telefon 8795 0709. Bindende tilmelding 

ved indbetaling af deltagergebyr senest den 13. april 2017.  

 

De bedste hilsner fra 

Dansk Center for Herregårdsforskning 
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Nørre Vosborg er en af de vestjyske herregårde, der besøges på herregårdsturen. 
Her skal deltagerne både spise festmiddag og overnatte. Foto: Thorkild Fleng 
 

 
Tv. Vestjyske herregårde var påvirket af europæiske strømninger indenfor kunst, 
kultur og arkitektur, som landsdelens beboere dermed også stiftede bekendtskab 
med. Herregården Kabbels ejere ved Lemvig skænkede et rigt inventar i Rokokostil 
til Nørlem Kirke. Foto: Erik Ring. 
 
 
Th. Rysensteen ligger ved Bøvling og blev i 1671 hovedsæde for Vestjyllands eneste 
baroni. I middelalderen hørte den under bispen i Ribe og senere under kronen som 
Bøvling Slot. Foto: Bent Olsen 
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Fakta om Dansk Center for Herregårdsforskning 

 Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus 

Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup 

– Herregårdsmuseet. 

 Centeret blev oprettet i 2004 og arbejder for at koordinere og styrke 

forskningen inden for herregårdskultur. 

 Centerets drift, forskningsprojekter og øvrige aktiviteter støttes af en 

lang række fonde og sponsorer. 

 Centerets målsætning er at bidrage med samfundsrelevant forskning i og 

formidling af de danske herregårdes kulturhistorie. 

 Centeret har pt. to ph.d.-stipendiater og en 

forskningsprojektmedarbejder tilknyttet, som arbejder med 

herregårdenes historiske rolle og potentielle udviklingsmuligheder.  

 Centeret ønsker gennem bogudgivelser, konferencer og hjemmeside at 

synliggøre herregårdene og deres rolle for derigennem at bidrage til en 

nuancering af opfattelsen af de danske herregårde. 

 www.herregaardsforskning.dk 

http://www.herregaardsforskning.dk/

