
 
 

 

Handlingsplan for Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 2019-2023 

 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum arbejder i perioden 

2019-2023 med følgende faglige temaer: 

1. Herregårdens husholdning – Herregården som social 

verden. Tjenestefolk og stab. De store arbejdspladser. 

Upstairs/Downstairs. Herregårdens sociale rum og arkitektur. 

2. Den usynlige herregård – kældre, lofter, forråd, opbevaring 

og kamre. Herregårdens kulisse. 

3. Herregården i landskabet – kulturmiljø og omgivelser, 

herregårdslandskabet i Danmark og Europa. Digital kortlægning 

af danske og europæiske herregårde.   

4. Herregården og dannelsen – historisk og i dag. 

5. Herregårdene – en europæisk historie. Herregårdenes 

internationale rolle i fortiden og netværk mellem 

herregårdsforskere og kulturarvsprojekter i dag.  

 

 

 

 

 

Disse temaer danner den røde tråd for størstedelen af husets aktiviteter i 

arbejdsperioden 2019-2023. Ud over de udadtil synlige aktiviteter under 

udstillings-, formidlings-, og forskningstiltag er disse satsningsområder 

også styrende for arbejdsperiodens ekstraordinære tiltag på 

indsamlings-, bevarings- og registreringsområdet. Temaerne følger 

endvidere, ligesom den øvrige indsamling, registrering og bevaring, den 

planlagte indsats baseret på udviklingsplanen Generalplanen for 

museets arbejde 2018-2028. Den nedenstående figur afspejler de 

overordnede linjer og største arrangementer i arbejdsperioden. 

Detaljerede arbejds- og tidsplaner er beskrevet for de enkelte projekter i 

selvstændige projektbeskrivelser.



 

Handlingsplan for aktiviteter på Gammel Estrup 2019-2023* 

Aktivitet 2019 2020 2021 2022 2023 
Forskning 

 
Post.doc:  
Husholdningen som organisation  
 
Ph.d.:  
Det mandlige tjenerskab 
 
Ph.d.:  
Det kvindelige tjenerskab 
 
Projekt: 
Herregårdens forbrug 

Post.doc.: 
Herregårdens sociale 
arkitektur 
 
Ph.d.:  
Køkkenpersonalet 
 
Ph.d.: 
Herregårdene og 
fattigforsorgen 

 
Undersøgelse: 
Det ældste Gammel Estrup 

Post.doc:  
Den danske herregård som 
kulturmiljø 
 
Post.doc: 
Guvernante, huslærer og 
dansemester 
 

Post.doc:  
Herregården i det 20. 
århundrede. 
 

Post.doc:  
Herregården som fælles 
europæisk kulturarv 
 
 

Udstilling 
 

Permanent udstilling: 
1. etape, Generalplan: Drivhus  
 
Temaudstilling:  

• Herregårdens håndværkere 
• Lensafløsning/ 

Skatkammeret 

• Juleudstilling 

Permanent udstilling:  
2. etape, Generalplan: 

Kælder, sydfløj 
 

Temaudstilling:  

• Til bal på slottet 

• Juleudstilling 

Permanent udstilling:  
3. etape, Generalplan: Kælder, 
vestfløj (Det ældste GE) 
 
Temaudstilling:  

• Ansatte i og udenfor 
hovedbygn. 

• Juleudstilling 
 

Permanent udstilling:  
4. etape, Generalplan: 
Loft, sydfløj 
 
Temaudstilling:  

• Ansatte i og udenfor 
hovedbygn. 

• Juleudstilling  

Permanent udstilling:  
5. etape, 
Generalplan: 
Loft, vestfløj 
 
Temaudstilling: 

• Hvad er en herregård? 

• Juleudstilling 

Formidling og 
læring 

Læring:  

• Penge, pragt og parykker 

• Jagten på fortiden 

• Læring Norddjurs 
 
Digitalt:  
Temaunivers 
www.danskeherregaarde.dk 

Læring: 

• Jagten på fortiden  

• Dagtilbudsprojekt 
 
Digitalt:  

• Mapping-projekt – den 
europæiske herregård  

• Trap Danmark - digital 
 

Læring: 
Børnenes GE formidlingsmiljø i 
sydkælder 
Jagten på fortiden (afsluttes 
sommer 2021) 
Digitalt:  

• Digitalt spor – 
herregårdens hushold 

• Undervisningsplatform 

Læring: 
? 
 
Digitalt: 

Læring: 
? 
 
Digitalt: 

*Alle tidspunkter markerer de nævnte projekters igangsættelse  

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og DCH planlægger desuden årligt: 
 

Publikationer: Print og online. Artikler eller bøger (peer review) 
baseret på herregårdsforskning, antologien Herregårdshistorie 
samt informationsmateriale.  
 
Netværk: Museet og forskningscenteret er tovholder for danske, 
nordiske og europæiske netværk. Nyheder, internationale 
aktiviteter og ansøgninger, udveksling. 

 
Konferencer og Foredrag: Konferencer/seminarer, 
foredragsrækker, deltagelse i vidensfestivaler, temaomvisninger.  

Arrangementer: Gammel Estrup Herregårdsmarked, Juleaktiviteter, Haveaktiviteter, Kulturmiljøaktiviteter, 
Allehelgensaften, 1. maj, Jagtdag, Koncerter, Gudstjenester, Ekskursioner og div.  

 
Børn og unge: Skole- og ferieaktiviteter, læringsfestivaller, aktiviteter for førskolebørn og børn med særlige behov, 
samarbejde med ungdomsuddannelser. 
  
Undervisning og vejledning: Samarbejde Aarhus Universitet og Arkitektskolen Aarhus, 4-6 universitetspraktikanter 
årligt, specialevejledning, faglige henvendelser. 
 
Brugerinddragelse: Frivilligt netværk, samarbejde med lokalområdet, dialogbaseret formidling, sociale medier. 

 


