KULTURARV I ØJENHØJDE
Herregårdenes Dags inspirationsmateriale til skoler
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HERREGÅRDENES DAG FOR
SKOLER
Herregårdenes Dag er en landsdækkende begivenhed og en
oplagt mulighed for at sætte fokus på den lokale kulturarv med
klassen. Børn opnår en række gevinster ved at få kulturarven ind
under neglene, og herregårdenes historie kan med fordel bruges
som indgang til den generelle undervisning i danskernes
historie.

Herregårdenes Dag afholdes hvert år
Herregårdenes Dag for skoler afholdes i 2021 10.-17. august, og
arrangementet Herregårdenes Dag afholdes 15. august. Her
åbner slotte og herregårde over hele landet for publikum med et
væld af forskellige aktiviteter og arrangementer, som man kan
læse mere om på www.herregaardenesdag.dk.

Herregårdene havde en enorm betydning som den væsentligste
drivkraft på landet førhen, og Herregårdenes Dag skal derfor
være med til at stille skarpt på vores slotte og herregårde som en
lidt glemt, men vigtig del af vores fælles kulturarv.

Tak fordi I er med til at markere Herregårdenes Dag på jeres
skole!

Rigtig god fornøjelse med inspirationsmaterialet.

www.jagtenpaafortiden.dk
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PÅ OPDAGELSE I RENÆSSANCENS
HERREGÅRDSLIV
Tiden mellem reformationen i Danmark i 1536 og enevældens indførelse i 1660 betegnes
ofte som adelsvældet, fordi adelen var den eneste gruppe i det danske samfund med
betydelig økonomisk og social magt. Perioden kendetegnes dog også af en meget stærk
kongemagt, og ved enevældens indførelsen mistede den danske adelstand størstedelen
af sin indflydelse og magt i det danske samfund.
Indhold:
1.

Våbenskjold og slægtstræ

2.

Fægteskolen

www.jagtenpaafortiden.dk
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VÅBENSKJOLD OG SLÆGTSTRÆ
Adelige slægter
I renæssancen skulle ens familie på hver side have været adelig i otte
generationer, for at man selv var adelig. Derfor var det vigtigt at kunne
fremvise et stamtræ. For at være adelig skulle man også have et fint
adelsnavn og et imponerende våbenskjold. I 1526 befalede kongen, at
adelige familier skulle tage faste slægtsnavne. På den måde kunne man
kende de adelige fra dem, der ikke var det.

Lav et slægtstræ
Hvor kommer jeres efternavne fra? I skal lave jeres eget familietræ med
forældre, søskende, bedsteforældre og måske oldeforældre. Tegn
slægtstræet som et træ, hvor medlemmer af din familie er blade på træet.
Hvis du ikke kender navnene på nogle af dine bedsteforældre eller
oldeforældre, kan dine forældre måske hjælpe dig.
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TEGN ET VÅBENSKJOLD
De danske adelsslægters navne og våbenskjold skulle udstråle magt og et
adeligt ophav. Mange af våbenskjoldene blev prydet med særlige symboler.
Eksempelvis fortæller hjelme og rustninger om adelens vigtige rolle i krig. I
skal nu tegne jeres slægts våbenskjold og finde på et sejt slægtsnavn. Find
inspiration til navne og våbenskjoldene nedenfor.

Scheel

Brock

Raben

Rosenkrantz

Krogh

De Lichtenberg

Bielke

Buchwald

Bille
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FÆGTESKOLEN
De adelige var i 1500-tallet forpligtet til at gøre krigstjeneste for riget, og de lønnedes derfor af
kongen med blandt andet skattefrihed og en række andre fordele. Udover at være stridbare
herremænd for kongen, kunne adelen også finde på at bekrige hinanden, det var derfor vigtigt
at være en god kriger. I 1500-tallet afløste lette og spidse fægtevåben sværdet og den tunge
rustning. Det øgede fægterens bevægelsesfrihed markant, og undervisning i fægtekunst blev
desuden opfattet som en del af en adelsmands personlige dannelse. At mestre det fornemme

våben blev således regnet som en vigtig del af renæssanceadelsmandens kropslige og sjælelige
dannelse.

Sådan fægter I som adelsmænd
Først skal I på jagt efter hasselkæppe i passende tykkelser. Hernæst skal I pakke den yderste del af
jeres kæppe ind i skum fra liggeunderlag eller lignende, så de bliver bløde og ufarlige. Hernæst skal
klassen deles ind i par, der duellerer stående i korrekte positioner med højre fod foran venstre fod
og med venstre hånd bag ryggen. Duellanterne skiftes til at være angribere. Det gælder om at få
modstanderen til at træde væk fra udgangspositionen uden at slå på vedkommende. Når I har afprøvet jeres fægteevner, er det tid til at finde en træstamme eller lignende, som I kan balancere på,
mens I udfører samme øvelse.
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