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Efterlysning: Herregårdsmuseet indsamler
historier og ting fra Gammel Estrup
Har du en genstand, et foto eller en god historie, der knytter sig til
herregården Gammel Estrup? Så kan det nu komme på museum.
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet samler nemlig i 2018 ind til
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en vidensbank om samspillet mellem herregården og
lokalområdet under titlen ”Mit Gammel Estrup”.
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet vil gerne vise, hvad herregården har
betydet for lokalbefolkningen i området omkring herregården gennem tiden.
Der efterlyses derfor både historier og minder, fotografier og genstande, der
kan være med til at kaste lys over områdets historie og fortælle
lokalbefolkningens oplevelser med Gammel Estrup. Museumsinspektør og
samlingsansvarlig ved Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Marie Aaberg
Andersen, fortæller:
”Gammel Estrup har altid været nært forbundet med
lokalsamfundet. Historisk var herregården områdets økonomiske
kraftcenter og største arbejdsplads og som sådan helt afhængig af den
lokale arbejdskraft. Rigtig mange lokale har forfædre, der arbejdede i og
omkring herregården, og som har både gode historier og måske fotografier
herfra. De historier, anekdoter og fotografier vil vi rigtig gerne høre og se.
Men også i nyere tid og i dag er der et nært forhold mellem herregård og
lokalsamfund, og rigtig mange mennesker har historier, småting og
fotografier fra besøg, bryllupper, arbejdsopgaver og lignende på Gammel
Estrup. Det kan enten være fra ens eget liv, fra ens bedstefar eller ens
barnebarns liv. De historier vil vi meget, meget gerne høre, fordi vi gerne
vil kende mere til herregårdens mere nutidige rolle i lokalområdets
kollektive erindring og fortsætte det nære bånd mellem herregård og
lokalsamfund. Alt materiale og historier vil blive samlet ind til en
”vidensbank” og blive brugt i museets fortælling om det vigtige samspil
mellem lokalområde og herregård gennem tiderne”.
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Åbent hus på herregården
Museet tager imod henvendelser fra 2. januar, men vil man møde personligt
op, kan man gøre det mandag den 29. januar kl 16-18, hvor Gammel Estrup
– Herregårdsmuseet holder ekstraordinært åbent for de lokale.
”I samarbejde med Sønderhald Egnsarkiv og Auning
Bymuseum præsenterer vi en inspirationsudstilling med udpluk fra
Gammel Estrups historie baseret på minder og genstande fra
lokalområdet. Samtidig står museets personale klar til at modtage de ting
og beretninger, som folk kommer med. Det indsamlede materiale vil så
efterfølgende udgøre rammen om en særudstilling i Gammel Estrups
Orangeri, der åbner, når museet åbner officielt for besøgende til februar”,
fortæller Marie Aaberg Andersen.
Museets personale står også klar med diktafon og
fotografiapparat allerede tirsdag den 16. januar 2018 i tidsrummet 10-13 på
Auning Hospital, så her er der også en mulighed for at dele sin historie, foto
eller genstand med museet – og resten af Danmark.
Fakta
•

Genstande, fotografier og gode historier fra Gammel Estrup sendes
med posten til: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, Att: Marie
Aaberg Andersen, Randersvej 2, 8963 Auning. Eller på mail til:
ma@gammelestrup.dk.

•

Personlig henvendelse på Gammel Estrup 29. januar 2018 kl 16-18
eller på Auning Hospital 16. januar 2018 kl 10-13.

For yderligere oplysninger, billeder og interview kontakt
museumsinspektør Marie Aaberg Andersen på ma@gammelestrup.dk eller
T 86483001.
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Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
efterlyser historier, fotografier og
genstande, der relaterer sig til folks
oplevelser på og med herregården. Det
kunne for eksempel være beretninger
eller fotos fra tjenestefolk, der har
arbejdet ved herregården, som
tjenestepigen, der her kigger ud af et
vindue på Gammel Estrup i tiden
omkring 1920. Foto: Gammel Estrup Herregårdsmuseet

Under titlen ”Mit
Gammel Estrup”
indsamler Gammel
Estrup –
Herregårdsmuseet
genstande og fotos,
beretninger og
erindringer til en
vidensbank om
samspillet mellem
herregården og
lokalområdet. Det
kunne for eksempel
være oplevelser fra
museumsbesøg,
som denne dreng i
hundehuset ved
Gammel Estrup i
slutningen af
1980’erne. Foto:
Anders Sinding.
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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 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. 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 omkring 15 personer, der har deres daglige gang
på museet. 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.
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