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PRESSEMEDDELELSE

”Globalisering er old news, men ikke fake
news”, sagde kulturminister Mette Bock om
europæisk herregårdskonference.

DANSK CENTER FOR
HERREGÅRDSFORSKNING

Der var noget særligt i gære på Gammel Estrup 21.-23. september.
Stemningen var høj og snakken gik lystigt på forskellige sprog, da
herregården blev indtaget af omkring 65 forskere – fra Finland i
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nord til Portugal i syd og fra England i vest til Rusland i øst. Også
kulturminister Mette Bock fandt vej til konferencen ’A Manorial
World’, hvor der blev udvekslet erfaringer, diskuteret resultater
og netværket i et internationalt forskningsmiljø.
De europæiske herregårde har gennem historien været kulturelle
kraftcentre, hvorfra både mode og tendenser, viden og tankegods er opstået
og har spredt sig. Det er derfor oplagt at se herregårdenes historie i et
fælleseuropæisk perspektiv, og det europæiske samarbejde var også af stor
betydning for kulturminister Mette Bock, som gæstede konferencen fredag
den 22. september:
”Herregårdenes kulturarv har dybe rødder – ikke bare i
dansk historie, men i den fælles europæiske historie. I en tid med Brexit,
grænsekontrol, flygtninge og terror er det vigtigt at blive mindet om vores
fælles ståsted. Vores fælles fortid kan vise vejen til en fælles fremtid. Verden
er under konstant forandring, og folk søger efter deres rødder som aldrig
før. ENCOUNTER-netværket har meget at tilbyde i den sammenhæng.
Sammen kan ENCOUNTER-netværket gøre historien og herregårdenes
kulturarv relevant og succesfuld. Ikke bare som en mængde smukke huse
og pragtfulde landskaber, men som vidnesbyrd om måden at leve på og
den kultur, som vi har delt i hundreder af år. Globalisering er old news,
men ikke fake news. Denne konference er med til at revitalisere og
aktualisere vores fælles kulturarv, og det er i den grad vigtigt”, sagde hun i
sin tale.
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International konference og netværk på Gammel Estrup
Konferencen blev afholdt i regi af det internationale forskernetværk
ENCOUNTER (European Network for Country House and Estate Research).
I spidsen for netværket står Dansk Center for Herregårdsforskning, og
stoltheden er til at spore hos centerleder Signe Boeskov:
”Vi er så glade for, at det er lykkedes – dels at etablere
ENCOUNTER-netværket, dels at få opbakning fra hele Europa på denne
konference. Det er noget helt særligt, at vi bringer så mange fagligheder
sammen fra historikere og antropologer til arkitekter og arkæologer fra
både universiteter og museer, som alle arbejder med forskning inden for
herregårdenes kulturarv. Det skaber et unikt forskermiljø, og der kommer
rigtig mange gode ting ud af at samarbejde på tværs af fagene”, siger hun.
Tværfagligheden blev afspejlet i konferenceprogrammet, der
bød på en lang række faglige indlæg under forskellige temaer. Torsdag den
21. september var temaet Herregårdskultur og herregårdslandskab, og man
kunne blive klogere på de gamle bygninger og landskaberne omkring dem i
blandt andet Norge, Slesvig og Holland. Dernæst var der fokus på livet inden
for murene på de store godser i både Danmark, Sverige, Tyskland og
England. Fredag den 22. september var dagens tema kulturarv og de
udfordringer, som arbejdet med herregårdene i dag bringer med sig, og man
kunne blandt andet høre om udgravninger, restaurering og forvaltning af
herregårdenes kulturarv.
Der afholdes de kommende år tilsvarende
herregårdskonferencer i Tyskland, Holland og Sverige. ’A Manorial World’
indgår i det officielle program for Aarhus 2017 og blev til med støtte fra
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Region Midtjylland, Den
Ingwersenske Fond, Dreyers Fond, Augustinus Fonden og det fællesnordiske
forskningsråd (NOS-HS).
De bedste hilsner fra
Dansk Center for Herregårdsforskning

Yderligere info, billeder og interviews kontakt:
Mikael Frausing, Dansk Center for Herregårdsforskning på
T 8648 3001 – T (direkte) 8795 0709 – mf@gammelestrup.dk
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Omkring 65 forskere fra hele Europa
deltog i konferencen ’A Manorial World’,
der blev afholdt på Gammel Estrup 21.23. december. Foto: Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet

Kulturminister Mette Bock lagde vejen
forbi konferencen og roste i sin tale det
internationale herregårdsnetværk
ENCOUNTER for den unikke
tværfaglighed og den fælleseuropæiske
tilgang til historien. Foto: Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet.

Herregårdskonferencens tredje dag 23. september var ekskursionsdag.
Humøret var højt under besøgene til to af Østjyllands kendte herregårde:
Rosenholm (t.v.) og Bidstrup (t.h.) Foto: Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet
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Fakta om Dansk Center for Herregårdsforskning


Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus
Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup
– Herregårdsmuseet.



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 har pt. to ph.d.-stipendiater og en
forskningsprojektmedarbejder tilknyttet, som arbejder med
herregårdenes historiske rolle og potentielle udviklingsmuligheder.



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
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