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PRESSEMEDDELELSE

Rigsrådet genopstår – historisk rollespil på
Gammel Estrup
I anledning af Kulturnat Djursland den 27. oktober rejser
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet tilbage til renæssancen.

Randersvej 2
8963 Auning
Danmark

Museet inviterer alle spilleglade unge til at deltage i et særligt
rollespil, hvor man som medlem af det mægtige rigsråd kan være
med til at bestemme Danmarks skæbne

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

”Rigsrådets opgaver og vigtighed, specielt under Adelsvælden i 15-1600tallet, er et meget spændende emne. Spillet har til formål at underholde,
men kernen af spillet er at give deltagerne en indgang til et centralt
historisk emne igennem rollespil. Det er et underholdende og lærerigt spil,
hvor der bliver lagt op til indlevelse i rollen som rigsrådsmedlem. Spillet
styres af særlige spilstyrere, som agerer konger af Danmark og vil være
udklædt i perioderigtige dragter”, fortæller museumsformidler Anders
Sinding, som har udviklet rollespillet.
Rigsrådet – rigets mægtigste mænd
Rigsrådet var i middelalderen og renæssancen et råd bestående af adelige og
gejstlige, der var blevet specifikt inviteret af kongen til at sidde i rådet.
Rigsrådet havde til opgave at rådgive kongen og havde indflydelse på
lovændringer, og om der skulle føres krig. Rigsrådet fungerede ligeledes som
en form for regering, når kongen var fraværende, og det var rigsrådets
opgave at regere i den periode, der opstod, når der var tronskifte.
”Rigsrådsmedlemmerne var mægtige herrer, og specielt en af dem
træder frem i historien. Den tidligere ejer af Gammel Estrup, Eske Brock
(1560-1625), var medlem af Christian den 4.s rigsråd og var således en af
landets mægtigste, og rigeste, herremænd. Han fik som led i sin optagelse i
rigsrådet også titel af lensmand og kunne dermed optræde som kongens
stedfortræder”, forklarer Anders Sinding.

10 okt 17
ME/ans/nsa

Rigsrådspillet foregår i Orangerierne på Gammel Estrup 27. oktober kl
17-20, og det er gratis at være med. Spillet henvender sig til børn og unge fra
12-årsalderen og opefter. Arrangementet er en spiltest, og tanken er senere
hen at inddrage rollespillet som en del af undervisningstilbuddene på
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.
For yderligere information kontakt museumsformidler Anders Sinding på T
8795 0705 eller ans@gammelestrup.dk. Se også www.gammelestrup.dk.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har adresse på Randersvej 2, 8963
Auning. Museets åbningstid er kl 10-17. Entrebilletten koster 90 kr. for
voksne – børn under 18 år er gratis. Billetten gælder også til nabomuseet
Dansk Landbrugsmuseum.

De bedste hilsener fra
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Eske Brock (15601625), der ejede
herregården Gammel
Estrup i Renæssancen,
var medlem af
Christian den 4.s
rigsråd og dermed en
af Danmarks
mægtigste mænd.
Foto: Gammel Estrup
– Herregårdsmuseet.

Til Kulturnat
Djursland 27. oktober
inviteres alle
spilledjævle til en
hyggelig aften med
historisk rollespil på
Gammel Estrup. Foto:
Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet
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Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
 Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930.
 Museet hedder i dag Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og er en
selvejende institution.
 Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel
Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og
anvende en passende del af den til en samling, der viser
herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved
Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit
ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.
 Gammel Estrup – Herregårdmuseet beskæftiger sig i det daglige med
de danske herregårde og alt hvad dertil hører af indretningskultur,
malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, iskældre, alléer, skove,
marker og kulturlandskab mm.
 Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og
Arkitektskolen Aarhus.
 Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned
og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og
tjenestefolk.
 Gennemsnitligt er besøgstallet på 100.000 om året, heraf ca. 5.000 fra
udlandet.
 Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt
mandage i vinterperioden.
 Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og
har 80 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med
museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.
 Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på
museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør,
2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for
Herregårdsforskning.
 Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige
ledelse.
 For mere information tjek www.gammelestrup.dk eller kontakt
museet på Tel 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk.

