
 

OPLEV MIDTJYLLANDS 

PRÆGTIGE HERREGÅRDE 

Dansk Center for Herregårdsforskning inviterer til 

guidede busture i det midtjyske herregårdslandskab 

 
12. august: Rigsmarsk Jørgen  Skeels herregårde 

26. august: Herremandens Kirker 

9. september: Herregårdenes arkitekturperler i Østjylland 

 
 
 
 

Dansk Center for Herregårdsforskning 
www.herregaardsforskning.dk 

 

 



Vend  

 

Rigsmarsk Jørgen Skeels herregårde 
Guidet bustur til fire midtjyske herregårde 

 

Følg i fodsporene på rigsmarsk Jørgen Skeel (1578-1631), når Kasper 
Lynge Tipsmark fra Dansk Center for Herregårdsforskning fortæller om 
Jørgen Skeels livshistorie via fire af de største herregårde, som han om-
byggede og udsmykkede.  

Turen begynder ved det gamle Fussingø, hvor Jørgen Skeel blev født. Vi 
fortsætter på Sostrup, som han købte i 1612, og derfra videre til Gammel 
Estrup, som Jørgen Skeel arvede i sit ægteskab med Jytte Brock. Det im-
ponerende Ulstrup er turens sidste herregård, inden vi returnerer til 
Fussingø. 

I turen er inkluderet frokost på herregården Sostrup og kaffe og kage på 
Gammel Estrup. 

Tidspunkt: Lørdag den 12. august, kl. 09 til ca. 18  

Mødested ved Fussingøs parkeringsplads 

Pris: 600 kr. Kontakt: mf@gammelestrup.dk eller telefon 8648 3001 

Jørgen Skeel avancerede til at blive øverstbefalende i den danske 
hær som rigsmarsk i 1627, og ejede adskillige herregårde i Østjyl-
land. Foto: Hans Henrik Tholstrup og Gammel Estrup—
Herregårdsmuseet 



Vend  

 

Herremandens kirker 
Guidet bustur til Gammel Estrup og dens kirker 

 

Tag med på guidet bustur, når herregårdsekspert cand.theol Anders Sin-
ding fortæller om det tætte bånd mellem herregårdenes beboere og de 
omkringliggende kirker.  

 

Turen begynder med en omvisning på herregården Gammel Estrup og 
fortsætter derefter til de to nærliggende kirker i Auning og Fausing, der 
begge tidligere hørte til Gammel Estrup. 

Med i turen er inkluderet en frokost på restaurant ”Den Gamle Stald” ved 
Gammel Estrup. 

Tidspunkt: Lørdag den 26. august, kl. 10 til ca. 16.30  

Mødested ved Gammel Estrup—Herregårdsmuseet 

Pris: 500 kr. Kontakt: mf@gammelestrup.dk eller telefon 8648 3001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auning kirke blev rigt udsmykket af Gammel Estrups beboere, og 
ejerne blev begravet i familiens overdådige kapel inde i kirken.  
Foto: Ann Malmgren og Preben Jensen 



 

Herregårdenes arkitektur i Østjylland 
Guidet bustur til fire midtjyske herregårde 

 

I Østjylland er herregårdene placeret særlig tæt, og anledning af Europæ-

isk Kulturhovedstad Aarhus 2017 vil ph.d. Mikael Frausing sætte fokus på 

internationale forbindelser og europæisk inspiration i arkitektur og ind-

retning. Turen omfatter fire udvalgte herregårde, der repræsenterer fire 

stilretninger: renæssance, barok, rokoko og klassicisme.  

 

Besøg på Gammel Estrup, Clausholm, Bidstrup og Fussingø. 

Med i turen er inkluderet frokost på Bidstrup i herregårdens sale. 

 

Tidspunkt: Lørdag den 9. september, kl. 09 til ca. 18 

Mødested: Gammel Estrup—Herregårdsmuseet 

Pris: 600 kr. Kontakt: mf@gammelestrup.dk eller telefon 8648 3010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det østjyske landskab fremstår de mange herregårde med forskellige  
arkitektoniske udtryk, der udtrykker skiftende idealer i mode og kultur. 
Øverst Bidstrup opført ca. 1760, nederst Fussingø opført 1795. Foto: Bent 
Olsen 


