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Rosenholm Slot har tilhørt familien Rosenkrantz siden midten af 1500-tallet.

J

eg var endnu ikke
fyldt 15 år, da jeg
begyndte som guide på Rosenholm
Slot, og interessen
for herregårde har
jeg haft lige så længe jeg kan huske. I teenageårene var de gamle danske
herregårde min helt store lidenskab, og min tid på Rosenholm var som at gå rundt
i en guldgrube,« fortæller
lektor Carsten Porskrog Rasmussen, som hver sommer
fra 1975 og 12 år frem viste
turister rundt på Rosenholm
Slot i Hornslet. Dengang boede ejeren, enkebaronesse
Carin Rosenkrantz, i en separat bygning lige uden for
voldgraven og frem til sin
død i 1996 stod hun med ansvaret for at drive slottet.
»Som rundviser lignede
jeg sikkert en rigtig grønskolling den første sæson,
men jeg havde læst godt på
lektien og gik op i jobbet
med liv og sjæl. Åbenbart
må jeg have fortalt så begejstret om de forskellige museumsgenstande og indretningen på slottet, som jeg kendte som min egen bukselomme, at ledelsen syntes det
var i orden at ansætte mig.
Jeg syntes, at det hele var
utroligt spændende, og især
den lange familierække af
Rosenkrantz’er, som har
haft slottet siden midten af
1500-tallet, har altid fascineret mig. Om to år har Rosenholm Slot 450 års jubilæum, og den lange, ubrudte
familiekæde giver stedet en
fantastisk dybde eller hukommelse, som man kan
kalde det,« lyder det begejstret fra Carsten Rasmussen.

E

n af hans lidenskaber er
netop 1500-tallets gamle
danske adelsslægter, som
han har studeret meget i de
senere år. Efter at have læst
historie på Aarhus Universitet fra 1979-86 er han nu
lektor på samme institut, og
i 2003 skrev han en doktorafhandling om godsejeradministration fra 1524-1770 i
det gamle danske hertugdømme Slesvig-Holsten.
»Som historiker er det
spændende at studere den
enkelte herregård helt ned i
de små detaljer, og i min afhandling gør jeg rede for de
gamle godsers struktur og
den økonomi, som ligger til
grund for driften. Det kan
måske lyde lidt nørdet, men
for at få et ordentligt overblik, er det nødvendigt at
dykke ned i detaljen. Og i
den sammenhæng falder det
også naturligt at spørge:
Hvad forstår man egentlig
ved en herregård?«

H

Spørgsmålet bliver hængende i luften, for i det samme banker det på døren til
Carsten Rasmussens kontor,
hvor vi sidder på 1. sal i Århus Universitets hovedbygning. En kollega har nogle
spørgsmål i forbindelse med
en ny bog, og 46-årige Carsten Rasmussen ﬁnder
straks en note i et væld af
papirerpå skrivebordet. Der
er hele tiden en ny bog på
vej og det bugnende skrivebord vidner om et driftigt
kontor med mange projekter
i gang. Kollegaen bliver hurtigt vejledt og Carsten Rasmussen kan fortsætte snakken, som vi har aftalt skal
omhandle hans forhold til
herregårde i almindelighed
og Rosenholm i særdeleshed.
»Ordet herregård bruger
de ﬂeste i ﬂæng uden at
tænke over det, og det gør
det lidt svært for os historikere. Faktisk er der slet ikke
enighed om, hvad en herregård er, og det skyldes, at
der er mindst tre deﬁnitioner på begrebet. For det første er der den historiske dimension, som går over 200
år tilbage til dengang, da en
herregård typisk havde fæstegods under sig og ikke betalte skat eller tiende. Det
gav en enestående juridisk
status, som en del lægger til
grund for herregårdsbegrebet. Andre mener, at en herregård blot er et stort landbrug, og den deﬁnition var
ret udbredt for en generation siden. Det er imidlertid
problematisk i dag, hvor
mange svinebrug efterhånden er meget større end traditionelle herregårde. Den
tredje deﬁnition vedrører
store herskabelige bygninger. Mange mener, at hvis
en fredet hovedbygning har
tårn og ﬂøje, så bør det være
indbegrebet af en herregård,
men den deﬁnition er ikke
bedre end de to andre,« afslutter Carsten Rasmussen
sin udlægning af herregårdsbegrebet.

O

gså betegnelsen ”slot” er
forvirrende. Tidligere
blev slotsbegrebet kun knyttet til de kongeliges ejendomme, men ﬂere herregårde, som for eksempel Rosenholm og Frijsenborg, har i
mange år haft status som
slotte, fordi de har store,
ﬂotte bygninger i prægtige
omgivelser.
»Min konklusion er, at
herregården er et gammelt
historisk begreb fra dengang
en herregård betød en Herres gård. Altså i betydningen
en herremand, som havde
rettigheder over nogle fæste-

ang

til herregårde
Lektor i historie, Carsten Porskrog
Rasmussen har som underviser, forfatter
og forsker på Aarhus Universitet ﬁngeren
på pulsen i det danske herregårds-miljø.
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Porskrog Rasmussen er Aarhus Universitets repræsentant
i ”Dansk Center for Herregårdsforskning”, hvor han er
næstformand. Centret har
blandt andet som målsætning
at øge befolkningens generelle
kendskab til herregårdsmiljøet
i Danmark. Foto: Tommy Jervidal

CARSTEN
PORSKROG RASMUSSEN
- Født 1960 i landsbyen Følle

på Djursland.
- 1979 student fra Grenaa

Gymnasium.
- Gift og har to døtre.
- 1986 cand.phil. i historie fra
Aarhus Universitet.
- Fra 1998 lektor ved Historisk
Institut, Aarhus Universitet.
- 2003 dr.phil. med disputats
om godser i Slesvig.
- Forfatter til ﬂere bøger om
herregårde.
- Næstformand i ”Dansk Center for Herregårdsforskning”.

BEGYNDELSEN Det var her på
Rosenholm Slot, at Carsten
Rasmussen udviklede sin interesse for de danske herregårde og gamle adelsslægter.

