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Gammel Estrup åbner for en sæson præget af 

kulturbyåret 2017 

 

Efter en måneds vinterhi slår Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet dørene op for publikum den 1. februar. 

Udover de faste udstillinger og aktiviteter i løbet af året har 

museet en række arrangementer på tapetet som en del af 

Aarhus2017 under temaet Herregårdene og Europa. 

 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet skyder for alvor kulturbyåret i gang 

med en 1700-talsfestival. Festivalen påbegyndes med et storstilet 1700-

talsmarked i weekenden 17.-18. juni.  

”Her vækker vi historien til live, og publikum tages med på 

en rejse til en tid med ekstravagante selskaber, store silkekjoler og pudrede 

parykker. Borggården forvandles til en af 1700-tallets hektiske 

markedspladser, hvor bønderne sælger deres varer, og gøglerne 

underholder med hæsblæsende ildshows. Man kan også opleve smede, 

børstenbindere, pileflettere og andre håndværkere i arbejde, og man kan 

smage helstegt pattegris og nyde den særlige overgærede øl i kroen. Man 

oplever tydeligt herregårdenes internationale forbindelser, når 

udenlandske adelsfolk blander sig med musikere, kunstnere og 

håndværkere fra hele Europa”, siger museumsinspektør Marie Kirstine 

Elkjær og fortæller, at museet i forbindelse med markedet åbner en 

særudstilling af møbler og genstande fra museets samling, som 

repræsenterer herregårdens europæiske forbindelser. 

 

For herregårdsnørderne 

Udover 1700-talsfestivalen står Gammel Estrup – Herregårdsmuseet bag en 

række andre arrangementer, der fortæller om herregårdene og Europa. 

Blandt andet inviterer museet i samarbejde med Dansk Center for 

Herregårdsforskning til en række guidede busture og rejser i løbet af året til 

slotte og herregårde fra Vestjylland til Nordtyskland. Hvis man vil på 

 
    Randersvej 2 

      8963 Auning 

      Danmark 

 

      T +45 8648 3001 

      F + 45 8648 3181 

      post@gammelestrup.dk 

      www.gammelestrup.dk 

 

mailto:post@gammelestrup.dk


27 jan 17 
ME 
 

2 

 

 

opdagelse på egen hånd, så lanceres der i foråret en hjemmeside, som 

kortlægger og fortæller historien om alle de midtjyske herregårde. Og for de 

meget interesserede afholder Dansk Center for Herregårdsforskning en 

international konference på Gammel Estrup i september, hvor danske og 

udenlandske forskere belyser herregårdenes europæiske forbindelser. 

 Man kan få en forsmag på arrangementerne på Gammel 

Estrup – Herregårdsmuseets stand ved Norddjurs Kommunes åbning af 

Kulturbyåret på Torvet i Grenaa den 28. januar kl 12-16.30. 

 

En del af museets Kulturby-arrangementer er støttet af henholdsvis 

Aarhus2017, Region Midtjylland og CAC Fonden. 

  

For yderligere information, udtalelser og billeder kontakt museumsinspektør 

Marie Kirstine Elkjær på me@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

De bedste hilsner fra 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet deltager i kulturbyåret 2017 under temaet 

’Herregårdene og Europa’. Kulturbyåret på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet skydes i 

gang med en 1700-talafestival med levendegørelse og åbning af særudstillingen ’Porten til 

Europa’. Foto: Montgomery/Aarhus2017 
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Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet  
 

 Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården 
Eammel Estrup i 1926 solgt, og der blev oprettet et 
herregårdsmuseum i hovedbygningen i 1930.  

 

 Museet hedder i dag Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og er en 
selvejende institution.  

 

 Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel 
Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og 
anvende en passende del af den til en samling, der viser 
herregårdskulturen. Denne samling skal være tilgængelig for 
offentligheden og til rådighed for forskningen. Museet 
perspektiverer sit ansvarsområde nationalt og internationalt. 

 

 Gammel Estrup – Herregårdmuseet beskæftiger sig i det daglige 
med de danske herregårde og alt, hvad dertil hører af 
indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, 
iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.  

 

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

 

 Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked i juni 
måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for 
herskab og tjenestefolk.  

 

 Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca. 
5.000 fra udlandet. 

 

 Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt 
mandage i vinterperioden. 

 

 Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og 
har ca. 150 aktive medlemmer, der yder en frivillig indsats i 
forbindelse med museets mange, årlige formidlingsaktiviteter. 

 

 Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på 
museet, heraf er 4 fastansatte faguddannede akademikere fordelt på 
1 direktør, 2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk 
Center for Herregårdsforskning.  

 

 Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige 
ledelse. 

 

 For mere information tjek www.gammelestrup.dk, 
www.facebook.com/gammelestrup, 
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på Tel 8648 
3001 eller post@gammelestrup.dk. 
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