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Gammel Estrup holder åbningsfest  

– og du er inviteret! 
 
Gammel Estrup åbner for 2018 med et brag af en fest den 29. 

januar kl 16-18. Her kan man møde museets personale ’bag 

facaden’, børn kan være med til aktiviteter, Herregårdskøkkenet 

byder på kaffe, og man kan bidrage med sin egen historie om 

Gammel Estrup. Programmet afsluttes med fyrværkerishow, som 

kan nydes fra første parket i Borggården.  

Det hele er ganske gratis at deltage i. Museet vil nemlig gerne have besøg af 

så mange fra lokalområdet som muligt:  

 ”Vi vil gerne sørge for, at alle, der har lyst, kan besøge os og 

få et indtryk af, hvad vi er for et sted og hvilken national kulturperle, der 

faktisk ligger i deres baghave her i Norddjurs. Vi har valgt 29. januar som 

åbningsdag, da det er museets fødselsdag. Gammel Estrup har ligget her 

som forsvarsværk siden 1300-tallet, men siden 29. januar 1930 har stedet 

været herregårdsmuseum”, fortæller museumsdirektør Britta Andersen. 

 

Mit, dit og vores Gammel Estrup 

Gammel Estrup er strategisk placeret i landskabet med vand på den ene side 

og bakkedraget Helligbjerget på den anden side. Igennem århundreder har 

herregården – eller ’slottet’ som det hedder i folkemunde – fungeret som 

kulturelt fyrtårn i området – først igennem 600 år som bolig for en af 

landets mægtigste slægter, slægten Scheel, og siden som museum. Mange i 

lokalområdet har derfor en tilknytning til stedet, og museet håber, at folk vil 

benytte åbningsfesten til at dele ud af deres historier og viden om stedet. 

 ”Til åbningsfesten kan man bidrage til en ny vidensbank og 

en særudstilling med titlen ’Mit Gammel Estrup’. Vi håber, at 

lokalbefolkningen vil hjælpe os med at fortælle historien om Gammel 

Estrup – både som arbejdsplads og hjem for mange tjenestefolk og 

landarbejdere og som museum for området. Samtidig vil vi som fagfolk stå 

klar til at fortælle om museets arbejde. I rum over hele slottet vil man 
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kunne møde historikere og forskere, formidlere og frivillige”, siger Britta 

Andersen. 

 Arrangementet afsluttes med et spektakulært fyrværkerishow, 

som kan nydes fra første parket i Borggården. 

 
 

Aktiviteter 29. januar kl 16-18 

• Bidrag med din historie til MIT GAMMEL ESTRUP - Museets 

personale står klar til at tage imod ting og beretninger. 

• Kom med bag kulissen og mød museets personale i sale og stuer. 

• Aktiviteter for BØRN 

• Herregårdskøkkenet serverer kaffe fra Madam Blå 

• Oplev INSPIRATIONSUDSTILLING med udpluk fra Gammel 

Estrups historie baseret på minder og genstande fra lokalområdet. 

• Museet lancerer bogen FYRSTELIGE MÅLTIDER kl 16 - køb den til 

rabatpris på dagen. 

• FYRVÆRKERISHOW KL 17.30 

 
 
 

 
 
(billedtekst slot med fyrværkeri): Gammel Estrup inviterer til åbningsfest 
29. januar kl 16-18. Her kan man høre om museet og selv bidrage med sin 
historie. Arrangementet afsluttes med festfyrværkeri udover engen bag 
slottet. Illustration: Gammel Estrup. 
 
Billedtekst (kvinde i vindue): Gammel Estrup åbner dørene for alle 29. 
januar kl 16-18. Her kan man bidrage med sin egen Gammel Estrup-
historie og komme bag kulissen, når museets personale står klar i sale og 
stuer. Arrangementet afsluttes med festfyrværkeri udover engen bag 
slottet. Illustration: Gammel Estrup. 
 
Billedtekst (slot): Bag de tykke murer finder man Danmarks 
Herregårdsmuseum. Museet, der har til huse i Gammel Estrups 
hovedbygning, har eksisteret siden 29. januar 1930. 29. januar 2018 
inviteres alle derfor til en åbningsfest på slottet. Foto: Gammel Estrup  
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Fakta om Gammel Estrup 

 

• 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 Danmarks Herregårdsmuseum og er en 
selvejende institution.  

 

• 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, 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 omkring 100.000 om året, heraf 
ca. 5.000 fra udlandet. Der er åbent hele året bortset fra 
helligdagene i julen, januar måned samt mandage i vinterperioden. 
Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum. 

 

• Gammel Estrups 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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