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H.K.H. Prins Joachim åbner
renæssanceudstilling på Gammel Estrup
Den 26. juni åbner H.K.H. Prins Joachim udstillingen
Herremandens Herregård på Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet. Udstillingen viser livet for en af Danmarks
mægtigste renæssanceherremænd, Eske Brock, der boede på
herregården Gammel Estrup på Djursland for 400 år siden.
Den nye udstilling Herremandens Herregård består af
renæssanceherremandens dagligstue – den
såkaldte Fruerstue – Kapellet og Kapelgangen.
”Rummene fortæller historien om en periode i Danmarks
historie, hvor den katolske kirke havde mistet sin position i samfundet, og
adelen blev magtfuld og velstående som aldrig før. Standens nye position
kom blandt andet til udtryk i et hidtil uset herregårdsbyggeri, hvis pragt i
såvel bygningsværk som interiører afspejlede den nyvundne magt og
velstand. Kapellet, Kapelgangen og Fruerstuen er indrettet i
overensstemmelse med tidens og adelsstandens idealer og livsvilkår i 1600tallet. I Kapellet fortælles om, hvordan man på mange herregårde
indrettede kapeller med særligt udsmykkede herskabsstole for at
demonstrere husherrens ophøjede rolle som den, der varetog hustandens
religiøsitet og fromhed. Fruerstuen var hele herskabets daglige
opholdsrum, hvor man både spiste og opholdt sig, idet man først senere
adskilte spiserum fra opholdsrum. Rummet er i overensstemmelse med
tidens idealer forholdsvis spartansk indrettet med bænke og stole langs
væggene, hvor man kan forestille sig, at kvinderne sad ret op og ned i
timevis og broderede slægtens våbenskjold på duge, puder og tæpper.
Vægge og lofter er dekoreret i tidens farver og specielle mønstre efter
originalt forlæg fundet på Gammel Estrup”, fortæller museumsdirektør ved
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Britta Andersen, der glæder sig over
Prinsens besøg.
H.K.H. Prins Joachim er protektor for Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet og besøgte sidste gang museet i 2011, hvor han forestod
åbningen af udstillingen Grevindens elegante Gemakker.
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Pressen er velkommen ved udstillingsåbningen, der finder sted 26. juni kl
14. Pressen, der ønsker at dække begivenheden, bedes ankomme senest
13.15. Tilmelding til pressekoordinator Marie Kirstine Elkjær på
me@gammelestrup.dk senest 25. juni kl 14.
For yderligere information om udstillingen Herremandens Herregård og
udstillingsåbningen den 26. juni kontakt museumsdirektør Britta Andersen
på direkte T 3146 3001 eller ba@gammelestrup.dk.

De bedste hilsner fra
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

H.K.H. Prins Joachim åbner 26. juni udstillingen Herremandens
Herregård på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. Her ses han med
museumsdirektør Britta Andersen i 2011, hvor han også besøgte stedet.
Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
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Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet


Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning 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, især i Jylland, i størst muligt omfang ved
Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit
ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.



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 1700-talsdage 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. december31. januar samt mandage i vinterperioden. Museet har
billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum.



Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og
har ca. 150 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 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 T 8648
3001 eller post@gammelestrup.dk.

