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PRESSEMEDDELELSE

Nye undervisningsfilm og undervisningsmateriale om
herregårde bliver gratis tilgængeligt på ny hjemmeside
Den 3. april lancerer Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
den digitale platform jagtenpaafortiden.dk med gratis materiale og
film til brug i en række fag på Folkeskolens mellemtrin og i
historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.
Undervisningsmaterialet består af to spor, som er designet med henblik på
undervisningen på mellemtrin og på ungdomsuddannelser.
Materiale til fag på mellemtrinnet
Sporet målrettet 4.-6. klassetrin består af tre undervisningsfilm, hvor de to børn
Albert og Freja tager på oplevelse i herregårdenes historie, som de på magisk vis
bliver en del af på herregården Gammel Estrup. På deres rejse gennem
herregårdshistorien oplever de to børn drabelige riddere i renæssancen,
pudrede grevinder i enevælden og flittige tjenestepiger i det tidlige 1900-tal. Ud
over filmene er der udviklet gratis undervisningsmateriale, som læreren kan
bruge i forbindelse med undervisningen i en række fag. ”Alt materialet lægger
op til aktive oplevelser i naturen nær skolen eller nær skolens lokale
herregård. Undervisningsmateriale såvel som undervisningsfilm er udviklet
med henblik på at opfylde kompetenceområderne kronologi, sammenhæng og
overblik samt kildearbejde og historiebrug i faget historie samt en række
kompetenceområder i faget dansk og faget billedkunst og dækker således
vigtige dele af den obligatoriske undervisning i en række fag”, fortæller Helle
Ingerslev Kristensen, som er tovholder på formidlingsprojektet Jagten på
Fortiden, der står bag den nye digitale platform.
Eleverne skal gennem materialet opnå en styrket forståelse af
kronologi og sammenhæng i danmarkshistorien med udgangspunkt i den
danske adels- og herregårdshistorie. Materialet er desuden designet med
henblik på afvekslende og differentierede undervisningsformer, hvor særligt
åben skole og samarbejde med lokalsamfundet er i fokus. ”Jagten på Fortiden
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er således et bud på en revitalisering af historiefaget, lokalhistorien og
dannelsesaspektet i grundskolen. Tanken er desuden, at Jagten på Fortiden
skal give eleverne nye perspektiver på den nære, lokale historie som mindst
lige så betydningsfuld som den store verdenshistorie fjernt fra den enkelte
elevs lokalområde”, fortæller Helle Ingerslev Kristensen.
Materiale til historieundervisningen på ungdomsuddannelser
Sporet målrettet ungdomsuddannelser består af en række undervisningsfilm og
medhørende undervisningsforløb bestående af kildetekster, elevopgaver og
fremstillingsmateriale, der er udviklet i samarbejde med det nationale
forskningscenter Dansk Center for Herregårdsforskning. Materialet relaterer sig
til kernestoffet for historie på A-niveau og lægger op til en afsluttende
ekskursion til en lokal herregård, hvor eleverne kan opleve en herregård som en
konkret vidnesbyrd om fortidens politiske og magtmæssige konstellationer i
Danmark samt vejen mod det demokratiske samfund, som vi kender i dag.
”I undervisningsfilmene fortæller nogle af landets førende
herregårdsforskere om den danske adels- og herregårdshistorie med fokus på
læreplanens nedslagspunkter i faget historie. Netop samspillet mellem
kildearbejde, visuel historieformidling og besøg på den lokal herregård skal
skabe et helhedsorienteret læringsforløb. Et læringsforløb der ikke kun styrker
eleverne fagligt, men også giver nye perspektiver på dem selv som
historieskabende såvel som historieskabte individer”, forklarer Helle Ingerslev
Kristensen.
Jagten på Fortiden: et formidlings- og dannelsesprojekt
De mere end 700 danske herregårde ligger som et finmasket net ud over landet,
og tanken med projektet Jagten på Fortiden er at den enkelte skole gennem
materialet og undervisningsfilmene kan få en lettilgængelig adgang til at
inddrage de lokale herregårde som en aktiv ressource i undervisningen.
Målsætningen er at gøre herregårdshistorien til en uomgængelig del af pensum.
”Vi vil have de danske skoleelever op af stolen, ud af
klasseværelset og i gang med at opleve herregårdenes historie uden for
skolernes mure. Det kan ske som et led i den daglige undervisning gennem et
decideret partnerskab med en herregård med ekskursioner og
undervisningsforløb eller som besøg i herregårdslandskabet, hvor man
arbejder med spor fra fortiden i skolens lokalområde. Mange herregårde
ligger nær lokale samfund med skoler og institutioner, der gennem Jagten på
Fortiden kan få øjnene op for disse fortidens kraftcentre, som både har været
med til at forme landskab og lokalområde i øvrigt. Tanken er at skabe en
styrket relation mellem skole og lokalområde og samtidig styrke
dannelsesaspektet i undervisningen, hvor eleverne arbejder med deres egen
kulturelle dannelse og får øjnene op for historien i netop deres eget
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lokalområde. Vi håber, at rigtig mange lærere vil blive glade for det nye og
inspirerende materiale, som giver nye perspektiver på undervisningen og
samtidig gør eleverne opmærksomme på herregårdenes kulturarv, der er en
vigtig del af vores allesammens Danmarkshistorie”, siger Helle Ingerslev
Kristensen.

For yderligere information kontakt museumsinspektør på Gammel Estrup
Helle Ingerslev Kristensen på hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001 / 8795
0701 (direkte).

Tag eleverne med på opdagelse i herregårdshistorien. Fra 3. april 2020 kan man på
den nye hjemmeside jagtenpaafortiden.dk finde gratis undervisningsfilm og -materiale
til en række fag på mellemtrinnet. Foto: gammel Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum.

Tag eleverne med på opdagelse i herregårdshistorien. Fra 3. april 2020 kan man på
den nye hjemmeside jagtenpaafortiden.dk finde gratis undervisningsfilm og -materiale
til historieundervisningen på ungdomsuddannelserne. Foto: gammel Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum.
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Fakta, Jagten på Fortiden

Jagten på Fortiden er et gratis formidlings- og undervisningsprojekt, der i
perioden 2019-2021 stiller skarpt på herregårdenes glemte kulturarv og skal få
danskerne til at gå på opdagelse i deres lokale herregårdsområde. Projektet
rummer blandt andet:
Undervisningsmateriale og særlige undervisningsfilm målrettet grundskole og
gymnasier, der kan bruges i alle herregårdsområder landet over.
Fysiske faciliteter og historiske ruter i herregårdslandskaberne.
Nationale arrangementer såsom fødevarefællesskaber og en årlig
Herregårdenes Dag samt forskellige andre events på de enkelte herregårde.
Den digitale platform www.jagtnepaafortiden.dk samler og formidler alle tilbud
og aktiviteter under Jagten på Fortiden.

