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Årlig afrapportering 2015
1) Statusrapport maj-november 2015
Projektet Herregårdene – en europæisk historie påbegyndtes 1. maj 2015 og
efterfulgte pilotprojektet Herregårdene – porten til Europa. Den vilde greves
dannelsesrejse, som blev gennemført 2014-2015.
Projektet forløber planmæssigt, idet både europæiske og regionale aspekter af
projektet er blevet gennemført i henhold til aktivitetsplanen (se nedenstående).
Blandt projektets vigtigste resultater i 2015 er etableringen af European Network
for Country House and Estate Research (ENCOUNTER), der var et resultat af
konferencen på Gammel Estrup. Opfølgende møder og seminarer i netværket er
planlagt i marts og september 2016 samt en stor international konference i 2017.
Der er indgået konkrete samarbejdsaftaler med 8 museer og 17 herregårdsejere
vedrørende projektet. Indholdsproduktion til formidling på hjemmeside er
påbegyndt efter planen. Som formidlings-initiativer er planlagt fire
herregårdsekskursioner i Region Midtjylland 2016-2017, samt 1-3 internationale
ekskursioner til slotte og herregårde i Europa 2016-2017.
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Aktivitet

Gennemført dato

Opfølgning/bemærkninger

Etablering af samarbejdsaftaler med
museer og gårdejere

Juni 2015
Gennemført

Fastlæggelse af projektdesign:
Endelig udvælgelse af herregårde og
temaer

Juni 2015
Gennemført

Etablering af europæiske kontakter
inden for slots- og
herregårdsforskning
Nordisk og europæisk
forskningsseminar

September 2015
Gennemført

Fagligt tekstmateriale til hjemmeside
klar

Maj 2016
Igangværende

Færdig testversion af hjemmeside

Oktober 2016
Igangværende
December 2016
Januar 2017
April 2017
Juni 2017
Igangværende

Juni-november er gennemført møder med museer og
herregårde i regionen, samt indgået endelige aftaler om
deltagelse i projektet.
Der er indgået samarbejdsaftaler med 8 museer og 17
herregårdsejere om deltagelse i projektet som cases. De
udvalgte eksempler afspejler hver især et særligt
perspektiv på herregårdenes historie.
Konferencen på Gammel Estrup 6.-7. oktober resulterede
i oprettelsen af et internationalt herregårdsforsknings- og
formidlingsnetværk: ENCOUNTER
Maj-august arrangeredes konferencen European
Encounters. Estates and landscapes med deltagelse af 40
internationale forskere fra 7 europæiske lande.
Indholdsproduktionen til hjemmeside og app er igangsat
på deltagende museer og på Dansk Center for
Herregårdsforskning.
I samarbejde med MMeX er fastlagt proces for udbud og
etablering af hjemmeside + app
Se ovenfor
Se ovenfor
Se ovenfor
Forud for international konference i 2017 afholdes i 2016
styregruppemøde i København (8. marts) og 2-dages
seminar samt workshop i York i september.

Færdig testversion af app
Test af hjemmeside og app
Lancering af hjemmeside og app
International konference:
Herregården som europæisk
kulturarv
Udgivelse af publikationen
Herregårdene – Porten til Europa
5 Herregårdsarrangementer
Afrapportering

Oktober 2015
Gennemført

August 2017
September 2017
Igangværende
Oktober 2017

Regionale og internationale ekskursioner er planlagt til
afholdelse 2016 og 2017.
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Herregårdene – en europæisk forbindelse
2) Regnskab maj-december 2015
Projektet forløber planmæssigt i henhold til aktivitetsplanen og holder budgettet.
I 2015 har der været indtægter for 1,2 mio kr. og afholdt udgifter for godt 400.000 kr. I
overensstemmelse med projektplan og budget overføres uforbrugte midler for knap 800.000 kr. til
anvendelse i 2016.
Regnskabet balancerer som budgetteret. Projektet har haft færre indtægter og har afholdt færre
udgifter end budgetteret. Konferencen European Encounters. Estates and Landscapes gennemførtes
som planlagt med udgiftsdækning med midler fra ekstern bevilling (Nordisk Kulturfond, 70.000 kr.).
Netværket ENCOUNTER har dog planlagt yderligere møder og konferencer i 2016. Udgifterne hertil
søges dækket af nye eksterne bevillinger, og vil ikke påvirke projektets balance. Der er afholdt færre
lønudgifter i 2015, som vil blive afholdt i 2016. En planlagt ansættelsesperiode af studentermedhjælp
er således udskudt til 2016 men altså ikke forkortet. Der er i 2015, i relation til projektets opstart samt
afholdelse af ferie, afholdt færre udgifter til projektkoordinatoren, og disse udgifter vil ligeledes blive
afholdt i 2016.

År

Projektregnskab
1.5.-31.12.
2015

Budget

Budget

Budget

2015

2016

2017

Budget I
alt

Opfølgning/bemærkninger

2015-17

Indtægter
Fonden
157.200
Aarhus 2017

Egen
finansiering

70.400

185.000

80.300

185.000

120.400

320.000

100.300

690.000

Restbevilling 2015 udbetales efter
årsindberetning p. 2016. Den samlede
bevilling er uændret.

301.000

Den planlagte egenfinansiering af løn til
studentermedhjælp påbegyndes i 2016. Den
samlede egenfinansiering til denne
budgetpost er uændret. Egenfinansieringen
for projektledelse er forhøjet for 2015 pga.
ekstra indsats i forbindelse med etablering
af netværket ENCOUNTER oktoberdecember.
International konference 6.-7. oktober
gennemført med støtte fra Nordisk
Kulturfond og ved deltagerbetaling. Der er
tilkommet nye internationale aktiviteter
(møder og konferencer) i 2016, og en del af
den planlagte anden finansiering for 2015
hjemsøges og anvendes derfor i 2016. Den
samlede projektbudgetpost for anden
finansiering er derfor uændret.

Anden
finansiering

81.235

200.000

50.000

400.000

650.000

Region
Midtjylland

900.000

900.000

705.000

0

1.605.000

Indtægter
i alt

1.208.835

1.365.300 1.060.400 820.300

3.246.000
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År

ProjektBudget
regnskab
1.5.-31.12.15 2015

Budget

Budget

Budget i alt

2016

2017

2015-17

Opfølgning/bemærkninger

Udgifter
Digitale
medier

580

19.000

235.500

85.500

340.000

De forventede udgifter for den påbegyndte
konsulentbistand hos MMeX vedr.
etablering af hjemmeside afholdes samlet i
2016.
International konference 6.-7. oktober
gennemført med støtte fra Nordisk
Kulturfond. Der er tilkommet nye
internationale aktiviteter (møder og
konferencer) i 2016, og en del af de
planlagte udgifter til konference- og
netværksaktiviteter afholdes derfor i 2016.
Den samlede projektbudgetpost til opstart af
internationalt netværk er uændret.

Konference
2015

82.302

150.000

0

0

150.000

Int.
konference
2017

0

0

0

250.000

250.000

Publikumsarr. 2017

4.957

0

0

225.000

225.000

Trykning af Aarhus 2017-folder til
anvendelse i den samlede projektperiode

Rejser

7.881

0

25.000

25.000

50.000

Transport vedrørende møder med museer
og herregårdsejere i Region Midtjylland

Hjemmesidetekster
(honorar)

0

20.000

40.000

0

60.000

Indholdsproduktion påbegyndt som
projekteret. Udgifterne til honorar forventes
af praktiske årsager afholdt samlet i 2016.

Caseintro.
(honorar)

0

0

300.000

0

300.000

Tematekster
0
(honorar)

0

25.000

App-tekster
(honorar)

0

51.000

Projektkoordinator

Studentermedhjælp

0

252.745

0

356.000

21.000

534.800

122.000

25.000
10.000

446.200

102.000

61.000

1.337.000

Løn til projektkoordinator ikke fuldt
realiseret bl.a. relateret til deltidsansættelse
i maj måned og afholdelse af ferie. Midlerne
anvendes i 2016, og den samlede
projektbudgetpost er uændret.

245.000

Projektansættelse for studentermedhjælp
igangsættes i 2016, pga. en omstrukturering
i arbejdsopgavernes rækkefølge.
Ansættelsesperiodens længde er uændret.

Ekstra indsats i forbindelse med etablering
af netværket ENCOUNTER oktoberdecember. Egenfinansieringen er hermed
forhøjet på denne budgetpost.

Egenfin.
udgifter
Projektledelse

49.200

32.800

49.200

41.000

123.000

Administration

21.200

21.200

31.800

27.000

80.000

Udgifter i
alt

418.667

620.000

1.414.300

1.211.700 3.246.000

27 nov 15
SSB/mf

3) Sammenfatning
Den 1. maj 2015 igangsatte Dansk Center for Herregårdsforskning og Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet projektet Herregårdene – en europæisk historie i samarbejde med en række
museer og kulturinstitutioner i regionen. Projektet er led i markeringen af Aarhus Europæisk
Kulturhovedstad 2017 med det formål at synliggøre og aktualisere herregårdenes kulturlandskab og
fortælle historien om herregårdenes rolle som bindeled og forbindelse til et europæisk netværk og ikke
mindst som internationale økonomiske og kulturelle kraftcentre i lokalområderne i fortid og nutid.
Projektet arbejder med en sammenhængende historie på europæisk, nationalt og regionalt niveau og
vil efterlade sig spor og resultater på alle tre planer.
Projektet forløber planmæssigt. På europæisk niveau afholdtes den 6.-7. oktober på Gammel Estrup en
international konference, European Encounters. Estates and Landscapes, med deltagelse af 40
internationale herregårdsforskere fra syv europæiske lande. På konferencen stiftedes netværket
ENCOUNTER (European Network for Country House and Estate Research). Planlagte, fremtidige
aktiviteter omfatter en workshop i København marts 2016, en konference i York i september 2016,
samt en international konference placeret i Region Midtjylland i 2017.
Det europæiske netværk er en af projektets vigtige milepæle, som nu er realiseret tidligere end
planlagt. Det voksende europæiske netværk er et vigtigt skridt fremad i formidlingen af herregårdenes
europæiske kontakter gennem familie, uddannelse og rejser. Herregårdene var – og er – i sig selv
repræsentanter for europæiske strømninger i mode, arkitektur og kunst, sammenlignelige med tyske
’schlösser’, franske ’chateaux’ og engelske ’country houses’. I 2016 og 2017 arrangeres for
offentligheden et antal historiske kulturrejser til europæiske slotte og herregårde, fx de preussiske
slotte i Berlin-Potsdam.
I dansk sammenhæng vil projektet levere en nyskabende formidling af den utrolige og spændende
variation i herregårdenes historie og kulturlandskaber. En tematiseret hjemmeside vil indeholde
opslag om samtlige regionens herregårde: fra det umådeligt herregårdsrige Djursland i øst og det åbne
landskab mod Vestkysten, hvor der med tiden blev langt mellem herregårdene. Derudover vil 15-20
eksempler belyse særlige aspekter af regionens herregårdshistorie.
I efteråret 2015 er der som planlagt indgået aftale med 8 museer og 17 herregårdsejere om indhold til
hjemmesiden og arbejdet er igangsat. Indholdsproduktionen vil foregå på Dansk Center for
Herregårdsforskning og museumspartnerne i løbet af 2016. Formidlingen på hjemmesiden følges af
app-redskab, der henvender sig til såvel lokale borgere som kulturturister med interesse i Region
Midtjyllands kulturarv. Arbejdet med den tekniske løsning til etablering af hjemmeside og app-guide
er påbegyndt efteråret 2015 i samarbejde med MMeX og vil fortsætte i 2016 i overensstemmelse med
projektplanen.
Formidlingen af regionens herregårde vil knytte et betydningsfuldt netværk mellem kulturforsknings- og turismeinstitutioner i Region Midtjylland. Formidlingsindsatsen over for offentligheden
omfatter desuden fire planlagte ekskursioner i det midtjyske herregårdslandskab. I 2016 går turene til
’Herremandens kirker’ på Djursland, samt til ’Fire herregårde gennem syv århundreder ’ mellem
Silkeborg og Viborg. Herregårdsturene planlægges af Dansk Center for Herregårdsforskning og
annonceres i samarbejde med museerne i området og hos Aarhus 2017. Ligeledes vil Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet være vært for en stor publikumsbegivenhed i juni 2017, hvor museets ansatte og
netværk og mere end 100 frivillige formidler og levendegør herregårdslivet og de europæiske
forbindelser.
Projektets udvikling følger budgettet. I 2015 har der været indtægter for 1,2 mio kr. og afholdt udgifter
for godt 400.000 kr. Der overføres uforbrugte midler for knap 800.000 kr. til anvendelse i 2016 og
2017, i overensstemmelse med budget og projektplan.

