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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

Gammel Estrup udgiver nye herregårdshistorier  
 

Den 25. november 2022 udkommer antologien Herregårdshistorie med 25 artikler forfattet 

af førende fagfolk indenfor herregårdshistorie i Danmark og Norden.  

 

Bogen udgives som festskrift til Britta Andersen, tidligere direktør ved Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum og bestyrelsesformand i Dansk Center for Herregårdsforskning, og det er derfor 

lykkedes redaktionen at få nogle af landets – og Nordens – førende eksperter på området til at skrive artikler 

om en række spændende emner fra herregårdenes verden. 

Bogen spænder vidt og berører mange facetter af herregårdenes spændende historie. Fra 

arkitektur og herregårdsbyggerier til livet for herskab og tjenestefolk, fra godsdrift og herregårdshaver, 

mode, kunst og genstande til formidling af herregårdshistorien. 

 

Herregårdshistorie er udkommet årligt siden 2006, og er i dag forum for den aktuelle forskning og 

formidling af de danske herregårdes historie. Artiklerne i Herregårdshistorie er skrevet af historikere, 

etnologer, arkitekter, kunsthistorikere, konservatorer og andre med en faglig interesse i herregårde. 

Herregårdshistorie henvender sig til alle med interesse for herregårde og dansk kulturarv. 

 

Yderligere information samt anmeldereksemplarer kan rekvireres ved kontakt til redaktør Marie Kirstine 

Elkjær på me@gammelestrup.dk. 

 

HERREGÅRDSHISTORIE 18 
 

Redaktion: Claus M. Smidt, Bue Beck, Marie 
Aaberg Andersen og Marie Kirstine Elkjær 
 
408 rigt illustrerede sider 
Indb.   ·   ca. 20 × 20 cm. 
ISBN   978-87-995787-6-4 
DKK 198 
 

UDKOMMER 25. NOVEMBER 2022 

 
Udgivet af Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum med støtte fra Inge og Asker 
Larsens Fond til Støtte af Almennyttige Formål, 
Civilingeniør Knud Højgaard og Hustru Grethe 
Nørgaards Fond samt Grosserer, konsul N.C. 
Nielsens Fond. 

 

For yderligere information og 

anmeldereksemplarer af bogen: 

Marie Kirstine Elkjær 

me@gammelestrup.dk · T 8648 3001 
 

mailto:me@gammelestrup.dk


24 nov 22 
ME 
 

 

 

 

 

Indhold 

• Herregård og Herresæde, Carsten Porskrog Rasmussen 

• Fideikommissen i Sverige 1883-1975 i tabeller och diagram, Göran Ulväng 

• Moderne Transformasjoner – de norske herregårdene Hafslund og Borregård fra adelsgårder til 

industrisentere, Arne Bugge Amundsen 

• Stattholder Ulrik Frederik Gyldenløves residens i Norge – herregård og administrasjonssted for 

Larvik grevskap, Aina Aske 

• Familien Plessen og arkitekten Lauritz de Thurah, Claus M. Smidt 

• Herregårdsarkitekten som holdt af multebær, Ulla Kjær 

• Thorvaldsen-manien på de danske herregårde, Margrethe Floryan 

• Gotikken i nygotikken – forlæg til historicismens Aalholm, Thomas Bertelsen 

• Tranekær – et grevskab med arkitektoniske ambitioner, Peter Dragsbo 

• Forsvundne herregårde – nedrevne hovedbygninger på de danske godser, Niels Peter Stilling  

• Det forborgne renæssancehus på Brobygård, Peter Bering 

• Haverne på Gammel Estrup – historien om herregårdens mange haver, Kirsten Lund-Andersen 

• Adelige almisser i Renæssancen – ligprædikener og regnskabsposter, Poul Grinder-Hansen 

• Donationer fra godsejere – Dronningborg Amt som eksempel, Søren Broberg Knudsen 

• Da husmændene tog over på Store Restrup – historien om en herregårdsudstykning og et nyt 

samfund, Jesper Laursen 

• Standsmæssigt klædt – herskabstøj fra 1770-1780’erne, Mikkel Venborg Pedersen 

• Franske forbindelser – begyndelsen på en porcelænsproduktion i Danmark, Ulla Houkjær 

• Når stel bliver politik – Flors Danica-stellet mellem diplomatiske myter og landboreformer, Jesper 

Munk-Andersen 

• Hendes bopæl henhører under Estrup birketing… Om brændevin, birkeret og myndighed på 

Gammel Estrup god i 1700-tallet, Dorte Kook-Lyngholm 

• Den gode tjener. Og det fejlslagne forsøg på at ansætte en førstetjener på Hvedholm i 1890, Signe 

Boeskov 

• Baronessen fra benzintanken – folkekomedier, herregårde og dansk kulturarv, Mikael Frausing 

• Når adelen drak tobak – noget om kridtpiber, Andres Sinding 

• Med sanserne på besøg i herregårdenes kulturarv – museumsundervisning i det kulturhistoriske 

læringsrum, Helle Ingerslev Kristensen 

• Stor ståhej – bryllup på herregården, Marie Aaberg Andersen 

• Folkene på herregården – når frivillige fortæller historie på Gammel Estrup, Marie Kirstine Elkjær 


