
 
 

 

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 – Lighed/Ulighed. Herregården og 

lokalområdet; fæstebønder, fattigforsorg mv. 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 Generalplan 3.0 for 

museets arbejde 2019-2029. 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 

 
Forskningsprojekt 
(igangsættelse): Herregård 
og forbrug i 1700-årene 
 
Ph.d. (afsluttet):  
Adel mellem Gud og folk 
efter Reformationen 
 
Ph.d.: (igangværende): 
Hoffets Heste: Equin kultur 
og hestens rolle ved Chr. IV’s 
hof 
 

Forskningsprojekt 
(afslutning): Herregård og 
forbrug i 1700-årene 
 
Ph.d.: (igangværende): 
Hoffets Heste: Equin kultur og 
hestens rolle ved Chr. IV’s hof 
 

Postdoc: (igangsættelse): 
Tjenestefolkenes herregård 
1725-1800 
 
Ph.d.: (igangværende): 
Hoffets Heste: Equin kultur og 
hestens rolle ved Chr. IV’s hof 
 
Kortlægning 
(igangsættelse): Fussingøs 
herregårdslandskab  
 
Database (igangsættelse): 
Tyendedatabase 
 
Undersøgelse 
(igangsættelse): 
Bygningsarkæologisk 
gennemgang, Gammel 
Estrups kældre  

Postdoc: (igangsættelse) 
Herregårdens hushold som 
organisation 
 
Postdoc: (afslutning): 
Tjenestefolkenes herregård 1725-
1800 
  
Ph.d. (afslutning): Hoffets Heste: 
Equin kultur og hestens rolle ved Chr. 
IV’s hof 
 
Kortlægning (igangværende): 
Fussingøs herregårdslandskab  
 
Forskningsprojekt 
(igangværende):  
Kortlægning af herregårdslandskab 
– metodeudvikling  
 
Projektmodning (igangsættelse): 
Kollektiv indsats ”Herregårdens 
hushold” 
 
Database (igangværende): 
Tyendedatabase 
 

Postdoc: (igangværende) 
Herregårdens hushold som 
organisation 
 
Forskningsprojekt: 
(igangsættelse) 
Herregårdens kulturmiljø og 
landskab - metodeudvikling 
 
Database (igangværende): 
Tyendedatabase 
 
Projektmodning 
(afslutning): 
Kollektiv indsats 
”Herregårdens hushold” 
 
Undersøgelse og 
bogprojekt (igangsættelse): 
Løvenholm gennem tiden 
 
Projektmodning 
(igangsættelse): 
Middelalderens Gammel 
Estrup 

Udstilling 
 

Permanent udstilling: 
1. etape, Generalplan: Det 
historiske vin- og ferskenhus  
 
Temaudstilling:  

• Herregårdens 
håndværkere 

• Lensafløsningen: 
Jagten på den 
forsvundne skat 

• Juleudstilling 

Permanent 
udstilling/restaurering:  
2. etape, Generalplan: 
Kælder, sydfløj, opstart 

 
Temaudstilling:  

• Kjoler for høj og lav på 
herregården 

• Herregårdshaven til lyst 
og nytte 

• Juleudstilling 
 

Permanent 
udstilling/restaurering:  
2. etape, Generalplan: 
Kælder, sydfløj 
 
Temaudstilling:  

• Haveudstilling 

• Stor ståhej – bryllup på 
herregården 

• Juleudstilling 
 

Permanent 
udstilling/restaurering:  
2. etape, Generalplan: 
Kælder, sydfløj: Borgestuen åbnes 
 
Temaudstilling:  

• Antikken på herregården 

• Haveudstilling 

• Juleudstilling  

Permanent udstilling:  
3. etape, Generalplan: 
Tagudskiftning og udvikling 
af formidling på lofter 
(igangsættende) 
 
Temaudstilling: 

• Sommerudstilling: 
Herregårdshaven - til 
lyst og nytte 

• Juleudstilling: Jul for 
herskab og tjenestefolk 
 



 
Børn og Unge 
 
 

Læring og oplevelser: 

• Penge, pragt og 
parykker 

• Jagten på Fortiden 

• Læring Norddjurs 

• Herregårdenes dag 
(opstart) 

Læring og oplevelser: 

• Jagten på Fortiden  

• ALLE BØRN SKAL MED 
 
 

 

Læring og oplevelser: 

• Jagten på Fortiden  

• ALLE BØRN SKAL MED 
• Regional koordinator for 

Skoletjenesten – 
videnscenter for eksterne 
læringsmiljøer (opstart) 

 
 
 

 

Læring og oplevelser: 

• ALLE BØRN SKAL MED 

• Herregårdens håndværkere 
• Museum uden hæmninger 

• Børnenes Gammel Estrup 
(kælderen) 

Læring og oplevelser: 

• ALLE BØRN SKAL MED 
(afslutning) 

• Museum uden 
hæmninger (afslutning) 

• Projektmodning ALLE 
BØRN SKAL MED 2.0 

• Digitalt børneunivers 

• Herregårdslegepladsen 

• Børnekulturelt netværk 
(opstart) 

Digitalt danskeherregaarde.dk 

• Forbedret funktionalitet 

• Temaunivers, Region 
Midtjylland 
 

Hjemmeside:  

• Jagten på Fortiden 

danskeherregaarde.dk 

• Temaunivers, 
landsdækkende 

 
Kulturmiljøformidling: 

• Herregårdsskovens 
glemte perler 

• Podwalks i herregårdens 
kulturmiljø 

• Onlineundervisning og 
formidling, virtuelle 
omvisninger 

 

danskeherregaarde.dk:  

• Herregårdens landskab 

• Landsdelsbeskrivelser 
 
Kulturmiljøformidling: 

• Digitale fortællinger 

• Gå med 
herregårdshistorien 
 

Hjemmeside: 

• Herregaardenesdag.dk 
 
 

danskeherregaarde.dk: 

• Forbedret funktionalitet og nyt 
design 

• Tema: herregårdenes Indian 
Summer 

• Tema: herregårdens ansatte 

• Data: herregårdens ansatte 
 
Kulturmiljøformidling: 

• Gå med herregårdshistorien 

danskeherregaarde.dk: 

• Data: herregårdens 
ansatte 

• Forbedret kortfunktion 
 

 

 

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.  
 
Faglige 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 1700-tals Festival, Juleaktiviteter, Haveaktiviteter, Kulturmiljøaktiviteter, 
Herregårdenes Dag, 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. Børnekulturelt netværk i Norddjurs kommune. 
  
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. 
 

 


