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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

Dansk Center for Herregårdsforskning 

modtager bevilling til forskningsprojekt om 

herregårdens ansatte 

 

Dansk Center for Herregårdsforskning har modtaget en bevilling 

på godt 600.000 kr. fra Kulturministeriets Forskningspulje til 

projektet Herregårdens hushold – Tjenestefolkenes herregård 

1725-1800.  

 

Det nye forskningsprojekt skal undersøge organiseringen af det indendørs 

hushold på 1700-tallets herregårde og beskrive tjenestefolkenes funktioner, 

vilkår og hverdag, herunder forholdet til herregårdens andre ansatte og til 

herskabet. 

”Langt de fleste danskeres forfædre har været i kontakt med 

herregårdenes verden. Det gælder for få som herskab, men for de fleste 

som hushold, bønder eller landarbejdere. Herregårdene har i århundreder 

præget Danmark, både i landskabet, som arbejdspladser og som kulturelle 

og politiske institutioner. Alligevel er tjenestefolkenes historie relativt 

ukendt land, hvis vi går længere tilbage end det sene 1800-tal. Derfor er vi 

utrolig glade for, at vi nu får mulighed for at afdække netop denne del af 

herregårdshistorien”, forklarer Signe Boeskov, der er leder af Dansk Center 

for Herregårdsforskning, og fortsætter: ”Projektet vil kunne bidrage til både 

dansk og international forskning ved at give et sjældent indblik i livet for 

det personale, der dannede rygraden i den store husholdning på 

herregården, samtidig med at herregården dannede rammen om 

tjenestefolkenes liv, både under og efter arbejdstid”. 

Forskningsprojektet, der forventes igangsat ved årsskiftet, udføres 

som et post.doc projekt af Kristine Dyrmann ved Dansk Center for 

Herregårdsforskning på Gammel Estrup. 

 

For yderligere information kontakt Centerleder Signe Boeskov på T 8648 

3001 eller 8795 0708 eller sb@gammelestrup.dk. 

 

De bedste hilsener 

 

Dansk Center for Herregårdsforskning 

            Randersvej 2 

            8963 Auning 

            Danmark 

 

            T +45 8648 3001 

            F + 45 8648 3181 

            dch@gammelestrup.dk 

            herregaardsforskning.dk 
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Samtidige malerier, raderinger og kogebøger vil i det nye forskningsprojekt blive 

benyttet som kildemateriale til arbejdet med at belyse husholdets funktioner og 

praktiske arbejdsopgaver på 1700-tallets herregård. ”Køkkenpigen”, maleri af 

Giuseppe Maria Crespi, 1710-15. Galleria degli Uffizi, Firenze. Wikigallery.org. 

 
 
 

 

 
Fakta om Dansk Center for Herregårdsforskning 
 
• Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus 

Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup. 

• 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 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/

