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PRESSEMEDDELELSE 

 

Stor international forskerkonference afholdes 

på Gammel Estrup 

 

Omkring 60 forskere fra hele Europa er samlet på herregården 

Gammel Estrup den 21.-23. september. Det er det danske Center 

for Herregårdsforskning, som er vært ved arrangementet. 

Temaet er herregårdenes fælleseuropæiske kulturarv, og de tre 

konferencedage er tætpakket med foredrag, diskussion og 

herregårdsbesøg. Konferencen, som har titlen A Manorial World, 

er del af programmet for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 

2017 og åbnes af kulturministeren. 

 

Den 21. september kan kulturminister Mette Bock byde en række af Europas 

førende herregårdsforskere velkommen til Djursland, når de mødes på 

Gammel Estrup for at udveksle ideer og viden om den nordeuropæiske 

herregårds historie på tværs af landegrænser og nationale historier. Man kan 

på disse dage i september opleve indlæg fra både Tyskland, England, Norge, 

Sverige, Holland og Danmark. 

”Konferencen ”A Manorial World” handler om de europæiske 

herregårde, der repræsenterer et overflødighedshorn af højdepunkter og 

spændende fortællinger fra den europæiske historie. Endnu i dag spiller 

herregårdene ligeledes en vigtig rolle som  kulturarv på landet og 

illustrerer forskellige bevarings- og udviklingsstrategier i en udfordrende 

tid for kulturarven. Man kan derfor på konferencen høre om alt fra de 

udbredte herregårdslandskaber til fortidens herregårdsfamiliernes særlige 

miljøer til nutidens herregårde som aktivitetscentre på landet”, fortæller 

ph.d. Signe Boeskov, som er leder af Dansk Center for Herregårdsforskning. 
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Konferencen forløber over tre dage, og programmet byder på 

en kombination af foredrag og ekskursioner til udvalgte danske herregårde. 

Eksperter vil fortælle om herregårdenes historiske rolle i Nordeuropa og 

diskutere både de udfordringer og de nye initiativer, som finder sted på 

nutidens herregårde. Konferencen foregår i Gammel Estrups store 

Riddersal, og alle med interesse for herregårde kan deltage. 

 

Topforskning langt ude på landet 

Konferencen er en stor bedrift for Dansk Center for Herregårdsforskning, 

som til daglig har til huse på herregården Gammel Estrup. Det glæder 

forskningscentrets bestyrelsesformand Britta Andersen meget, at så mange 

prominente forskere fra udlandet deltager i konferencen i det norddjurske: 

 ”Vi har nu igennem en årrække arbejdet på at konsolidere 

Dansk Center for Herregårdsforskning som et af Europas førende. 

Herregårdene, deres historie og kulturarv er solidt forankret i den fælles 

europæiske tradition, og derfor er det så indlysende vigtigt, at vi deler 

vores viden med hinanden og lader os inspirere af hinandens erfaringer på 

området. Ikke mindst for at sikre denne kulturarv for fremtiden. Jeg er 

utrolig glad for, at det nu er lykkedes med denne konference at trække så 

mange kapaciteter og så meget spændende, international 

herregårdshistorie til området og dermed for alvor sætte 

herregårdshistorien på dagsordenen og Dansk Center for 

Herregårdsforskning på landkortet”, siger hun. 

Dansk Center for Herregårdsforskning ligger ikke, som langt 

de fleste forskningsinstitutioner, i en storby, og placeringen på en herregård 

på landet er helt bevidst. Forskningscentrets emne – herregårdene – har 

nemlig altid ligget som et fintmasket net udover landet og har udgjort 

kulturelle kraftcentre, hvorfra internationale strømninger har forplantet sig 

til befolkningen. Det europæiske kulturhovedstadsår Aarhus 2017 handler 

om at genskabe og gentænke forbindelserne til det Europa, som regionen 

altid har været del af, og nu sætter den internationale konference på Gammel 

Estrup spot på herregårdenes europæiske forbindelser. 

 

 Konferencen afholdes den 21.-23. september på Gammel Estrup og er 

den tredje i rækken i regi af European Network for Country House and 

Estate Research (ENCOUNTER). Det internationale netværk for 

herregårdsforskere er bredt funderet i 10 europæiske lande og har som 

formål at udbrede kendskabet til en vigtig del af den europæiske 

kulturarv – nemlig herregårdene.   
 

 Konferencen er åben for alle. Deltagergebyr er 1450 kr. – studerende 

750 kr. Prisen dækker foredrag, ekskursioner og forplejning undervejs. 
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 Konferencen indgår i det officielle program for Aarhus 2017 og er blevet 

til med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Region 

Midtjylland, Den Ingwersenske Fond, Dreyers Fond, Augustinus Fonden 

og NOS-HS. 
 

 Find yderligere oplysninger, tidspunkter og konferenceprogram på 

www.herregaardsforskning.dk eller kontakt projektleder Mikael 

Frausing på mf@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

De bedste hilsner fra 

Dansk Center for Herregårdsforskning 

 

 

Kulturminister Mette Bock åbner 21. september en stor international 

konference om herregårdshistorie på Gammel Estrup. Konferencen 

trækker omkring 60 af Europas mest prominente herregårdsforskere til 

Djursland i tre dage. Kulturministeriets pressefoto: Bjarke Ørsted 

 

Herregården Gammel 

Estrup på Norddjursland 

er den smukke ramme om 

den internationale 

forskerkonference A 

Manorial World, der 

afholdes 21-23 september. 

Foto: Gammel Estrup - 

Herregårdsmuseet  
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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/

