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PRESSEMEDDELELSE
183 herlige herregårdshistorier: Gratis temaaften på
Gammel Estrup

DANSK CENTER FOR
HERREGÅRDSFORSKNING

I anledning af vidensfestivalen Forskningens Døgn inviterer Dansk Center

Randersvej 2
8963 Auning
Danmark

for Herregårdsforskning til et spændende aftenarrangement på Gammel
Estrup, hvor skattekisten med fortællinger om herregårdene i Midtjylland

T +45 8648 3001
F + 45 8648 3181
dch@gammelestrup.dk
www.gammelestrup.dk

åbnes. Anledningen er lanceringen af en omfattende hjemmeside, der for
første gang samler viden om alle Region Midtjyllands 183 herregårde
digitalt.
Hele herregården Gammel Estrup bringes i spil, når sale, saloner og stuer 27. april
befolkes af herregårdsforskerne bag det store hjemmesideprojekt –
www.herregaardskortet.dk.
”Forskerne tager imod publikum rundt omkring på herregården og
fortæller de mange fascinerende historier, der findes om regionens
herregårde. Husets og arrangementets centrum er den store Riddersal, og her
præsenteres den nye temahjemmeside, der formidler historien om det midtjyske
herregårdslandskab, ligesom publikum får lov til at gå på opdagelse på den nye
hjemmeside og gå i dialog med holdet bag den”, fortæller Mikael Frausing, som er tovholder
på projektet. Arrangementet er gratis, og der bydes i dagens festlige anledning på en let
anretning. Der vil naturligvis også være mulighed for at købe kaffe, te og hjemmebagt kage i
Herregårdskøkkenet.
183 fantastiske fortællinger
Mikael Frausing og teamet ved Dansk Center for Herregårdsforskning har, med hjælp fra
historikere og herregårdsforskere fra syv af regionens museer, samlet historierne om de
midtjyske herregårde, og det er ikke så lidt, der er at fortælle: ”Herregårdene i Midtjylland
indeholder en variation og forskellighed som få andre steder i landet. Fra renæssancens
stolte bygninger med knejsende spir til nogle af 1700-tallets mere beskedne
studeherregårde har de haft afgørende indflydelse på kulturlandskabet. Det er derfor helt
fantastisk og unikt, at vi nu udgiver historierne samlet på den nye hjemmeside”, siger
Mikael Frausing og forklarer, at man kan blive klogere på både kendte og ukendte sider af
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herregårdenes historie, om deres indflydelse på kulturlandskabet fra Kattegat til Ringkøbing
Fjord, og om internationale forbindelser til Europa. Ved arrangementet 27. april vil Dansk
Center for Herregårdsforsknings engelske gæsteforsker, Dr. Jonathan Finch fra University of
York, desuden fortælle om de engelske herregårdes berømte rævejagter og deres indflydelse
på herregårdslandskabet.
Forskning til folket
Den nye hjemmeside www.herregaardskortet.dk lanceres i forbindelse med den nationale
vidensfestival Forskningens Døgn. Tanken med festivalen er at udbrede den nyeste forskning
til et bredt publikum, og det er vigtigt for Dansk Center for Herregårdsforskning: ”Dansk
Center for Herregårdsforskning har, som det eneste forskningsmiljø i Danmark,
herregårdene som kerneområde. Derudover er Centeret et af de få steder i landet, hvor der
bedrives forskning uden for universitetsbyerne. Derfor bestræber vi os altid på at deltage i
Forskningens Døgns festival. Både fordi vi på denne måde kan repræsentere vores
lokalområde i festivalen og gøre opmærksom på de mange, utroligt interessante historier,
der knytter sig til de danske herregårde, og fordi vi hermed også har en kærkommen
anledning til at komme i dialog med alle vores gode naboer og lokalområde om det arbejde,
der laves på centeret”, siger centerleder Signe Boeskov.
Hjemmesideprojektet og arrangementet er støttet af Region Midtjylland og
Fonden Aarhus 2017 samt Forskningens Døgns puljemidler.
Praktisk:
Arrangementet finder sted på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Randersvej 2, 8963
Auning, fra kl. 18.00 til 20.30. Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig senest
den 24. april på tlf. 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk. Der vil være mulighed for at
købe kaffe og kage.
Yderligere oplysninger kan findes på www.herregaardsforskning.dk eller ved henvendelse til
projektets tovholder, ph.d. Mikael Frausing, Dansk Center for Herregårdsforskning, på 8648
3001 eller mf@gammelestrup.dk.

De bedste hilsner fra
Dansk Center for Herregårdsforskning
Signe Boeskov
Centerleder, ph.d.
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Herregården Gammel
Estrups storslåede
hovedbygning danner
ramme om en stemningsfuld
aften, når Dansk Center for
Herregårdsforskning
inviterer til arrangementet
”183 herlige
herregårdshistorier fra det
midtjyske” i forbindelse med
lanceringen af en ny
hjemmeside ved
videnskabsfestivalen
Forskningens Døgn 27.
april. Foto: Gammel Estrup
– Herregårdsmuseet.

Dansk Center for Herregårdsforskning står bag en ny hjemmeside, som for første gang samler information om alle Region
Midtjyllands 183 herregårde. Projektleder Mikael Frausing og hans team står klar til at præsentere og demonstrere hjemmesiden
ved Forskningens Døgn på Gammel Estrup den 27. april. Foto: Gammel Estrup –Herregårdsmuseet




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 samt gennem formidling og publicering at synliggøre herregårde og deres rolle for
derigennem at bidrage til at nuancere opfattelsen af den danske herregård.



Centerets drift og forskning støttes af en lang række fonde og sponsorer. Siden 2004 er omkring 20 mio.
kr. strømmet gennem centeret, hvoraf hovedparten kom fra private fonde.



Centerets målsætning er at bidrage med samfundsrelevant forskning i og formidling af de danske
herregårdes kulturhistorie.



www.herregaardsforskning.dk
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