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PRESSEMEDDELELSE
Herregårdsturné ved Randers Fjord i
september

Randersvej 2
8963 Auning
Danmark

Til efteråret kan man opleve tre skønne herregårde placeret i det
særegne, kystnære herregårdslandskab på begge sider af Randers
Fjord. Rækken af herregårdsbesøg indledes med en tur til
Støvringgaard – en af landets ældste herregårde med en historie,
der strækker sig helt tilbage til middelalderen.
September måneds herregårdsturné fra Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet stiller skarpt på herregårdenes kulturlandskab nær
Randers Fjord med fokus på de historiske haver og parker, de imponerende
hovedbygninger samt den moderne drift og anvendelse af de gamle
godskomplekser. Publikum få mulighed for at opleve hovedbygninger såvel
som driftsbygninger og høre om de kystnære herregårdes spændende
historie i det østjyske. Bag de gamle mure, alléer og stengærder gemmer der
sig nemlig et utal af spændende fortællinger, som til efterårets
herregårdsturné drages frem i lyset.
Tre skønne herregårde
Turnéen skydes i gang den 6. september, hvor turen går til Støvringgaard,
hvis voldsted menes at have sin oprindelse helt tilbage i starten af
middelalderen. Publikum kan her opleve den gamle herregårds
hovedbygning, have - og parkanlæg samt herregårdsskoven med
skovkirkegården fra 1806. Den 13. september kan man besøge Demstrup
Hovedgaard, hvor der stilles skarpt på den smukke herregårds drift og
historie. Publikum kan her komme med på tur indenfor på Demstrup såvel
som i kulturmiljøet omkring herregården, der ligesom Støvringgaard er
placeret smukt på den nordre side af Randers Fjord og kun fire kilometer fra
fjordens udmunding. Herregårdsturnéen sluttes af i det kuperede
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djurslandske herregårdslandskab, hvor en eftermiddag på
renæssanceherregården Gammel Estrup d. 20. september afrunder
herregårdsturnéen. Her kan man blive klogere på herregårdens aftryk i det
omgivende landskab gennem tiderne og høre om herregårdens pragthave,
nyttehaven og de mange spor fra fortidens godsdrift. Samtidig kan man
opleve museets tyendeafdeling og historien om de mange ansatte, der
tidligere fandt beskæftigelse i have, mark og skov på herregårdene.
”Med efterårets herregårdsturné fortæller vi i samarbejde med
Støvringgaard og Demstrup Hovedgaard en varieret og levende historie
om tre vidt forskellige herregårde nær det smukke Randers Fjord. De
kystnære herregårdslandskaber er rige på spor fra fortiden, og man kan
på herregårdsturnéen opleve vidt forskellige kulturlandskaber, ligesom
man kan opleve de smukke hovedbygninger med vidt forskellige
arkitektoniske og indretningsmæssige særpræg”, siger museumsformidler
Helle Ingerslev Kristensen, der fortæller om Gammel Estrups historiske
kulturmiljø ved det sidste af turnéens herregårdsbesøg.
Praktisk



Alle turene foregår i tidsrummet kl. 15.00-17.00. Find yderligere
informationer på www.gammelestrup.dk eller kontakt Gammel Estrup –
Herregårdsmuseet på post@gammelestrup.dk eller 86483001.



Prisen er 120 kr. pr. herregårdsbesøg og 300 kr. for alle tre. Tilmelding er
nødvendig på T 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk Beløbet
indbetales ved tilmelding.



Turen på Gammel Estrup sluttes af med kaffe og kage fra
Herregårdskøkkenet.

De bedste hilsner fra
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
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Gammel Estrups placering i landskabet bag de dobbelte vandgrave, med engen i øst
og de kamtakkede gavle i vest tilfører i høj grad karakter til hele
herregårdskomplekset. Førhen var området omkring Gammel Estrup oversået med
mindre funktionsbygninger, der blev anvendt i herregårdens omfangsrige
produktion.
Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

Støvringgård fungerede i mere end 250 år som kloster for jomfruer af adelig byrd.
Herregården fremstår som et 1600- tals byggeri i tre fløje med udsyn ud over de
lave enge ved det smukke Randers Fjord. Oplev Støvringsgård den 6. september
som første punkt på efterårets herregårdsturné omkring fjorden.
Foto: Simon Vikjær

I læ for vestenvinden og nær agerjord såvel som engdrag fremstår Demstrup
Hovedgaard med en typisk middelalderlig placering. Man kan d. 13. september
høre ejer Kirsten Harbo, hvis far overtog stedet i midten af 1900-tallet, fortælle om
herregården.
Foto: Preben Jensen
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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. december-31. januar samt
mandage i vinterperioden.



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 Tel 8648
3001 eller post@gammelestrup.dk.
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