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PRESSEMEDDELELSE 

 

Bustur til herremandens kirker 

Oplev en ukendt side af landsbykirkernes historie, når Dansk 

Center for Herregårdsforskning inviterer på bustur til kirkerne 

omkring Gammel Estrup. På turen fortælles bl.a. historien om, 

hvordan fortidens herremænd kunne fremvise deres pragt og 

magt i gravmæler og kirkeinventar. 

Lørdag den 19. marts inviterer Dansk Center for Herregårdsforskning til en 

spændende rundtur, der følger den århundredegamle forbindelse mellem 

herregårde og lokalområdets kirker. Turen begynder med en omvisning på 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og fortsætter derefter ud i 

kulturlandskabet til tre af de kirker, som tidligere hørte under herregården, 

nemlig Auning, Fausing og Øster Alling kirker. Vi hører om kirkernes 

historie og ser nærmere på de spor, som Scheel-slægten fra Gammel Estrup 

har efterladt sig.  

”Kirkerne rummer en mængde historiske spor, der fortæller en 

fascinerende historie om de tætte bånd til herregården og dens beboere. De 

færreste tænker i dag over, at kirkerne tidligere var i privat eje. Men ser 

man nærmere efter, vil man finde inventar og gravmonumenter, som er 

skænket af kirkernes ejere – herskabet på herregården. Udsmykningen af 

kirkerne var en mulighed for at demonstrere sin religiøsitet hvor alle ville 

få øje på den – i kirken. Men måske tjente det også mere jordnære 

hensigter som at fremvise sin rigdom og indflydelse i lokalsamfundet”, 

fortæller ph.d.-studerende Rasmus Skovgaard Jakobsen fra Dansk Center 

for Herregårdsforskning, der er omviser på turen. 
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Turen indledes med et foredrag og en særomvisning på Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet, hvor man kan blive klogere på de to slægter Brock og 

Scheel, som ejede herregården gennem 600 år. Efter en frokost i Den Gamle 

Stald fortsætter turen i bus til Auning, Fausing og Øster Alling kirker, hvor 

herregårdens historie knyttes sammen med kirkernes udsmykning:  

”I arkitekturen, i kalkmalerier, på altertavler, prædikestole og kirkebænke, 

kirkeklokker og lysestager, på gravsten, epitafier, monumenter og i 

slægtens særligt indrettede gravkapel – overalt finder vi historiske spor 

efter Scheel’erne fra Gammel Estrup. Vi vil gerne vise nutidens 

lokalbefolkning en skjult og mindre kendt side af kulturlandskabet, nemlig 

herregårdens indflydelse på kirkerne”, udtaler projektmedarbejder Anders 

Sinding, der er guide på busturen. 

 

 

Arrangementet støttes af Brebølfonden og ligger i forlængelse af Dansk 

Center for Herregårdsforsknings omfattende arbejde med regionens 

herregårde i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.  

For yderligere information kontakt sekretariatsmedarbejder Mikael Frausing 

på mf@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

 

De bedste hilsner fra 

Dansk Center for Herregårdsforskning 
 
 

 

 Mødetid og sted: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet kl. 

8:45. Hjemkomst kl. 16:00 

 Pris: 250 kr.  

 Inkluderet i prisen er: Guide, bustur, entré og omvisning på 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, frokost på Den Gamle 

Stald samt kaffepause med hjemmebagt kage fra 

Herregårdskøkkenet. 

 Tilmelding på: T 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk 
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Lørdag d. 19. marts inviterer Dansk Center for Herregårdsforskning på rundtur til 
’Herremandens kirker. Auning Kirke, Fausing Kirke og Øster Alling Kirke har alle 
mange spor efter deres tilhørsforhold til herregården Gammel Estrup.  
Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, fotograf: Ann Malmgren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auning Kirke bærer tydeligt præg efter forbindelsen til Gammel Estrup. I sin 
arkitektur har kirkens tårn og våbenhus klare referencer til indgangsporten på 
Gammel Estrup (øverst). Den rigt udskårne altertavle fra 1600-tallet fremviser 
Scheel-slægtens våbenskjold efter de herskabelige givere (nederst). 
Fotos: Dansk Center for Herregårdsforskning, fotograf: Anders Sinding   
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Den 5. marts 1743 var der barnedåb i Fausing Kirke. Dåbsbarnet var den nye 
arving til Gammel Estrup, Christen Scheel. Fornemme adelsmænd stod faddere ved 
dåben og kastede glans over begivenheden: Geheimeråd Rosenkrantz, 
Kammerherre von Plessen og Overhovmester Reventlow. 
Fotos: Christen Scheel (1764): Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
Fausing kirke: Fausing, Auning, Øster Alling og Vester Alling Sogne (www.faov.dk)   
 
 

 

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. en ph.d. og en postdoc-stipendiat samt en 

forskningsprojektmedarbejder tilknyttet, som arbejder med 

herregårdenes historiske rolle og potentielle udviklingsmuligheder.  

 Centeret ønsker gennem bogudgivelser, konferencer og web-formidling 

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/

