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Lokalbefolkningen har fået deres egen
udstilling på Gammel Estrup
Herregårdsmuseet Gammel Estrup har netop åbnet udstillingen

Randersvej 2

Mit Gammel Estrup, som består af genstande og fotografier,

8963 Auning
Danmark

minder og erindringer fra privatpersoners møde med
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herregården.
”Herregården Gammel Estrup har til alle tider været nært forbundet med
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lokalsamfundet. Mange lokale har generationer af forfædre og formødre,
der har tjent og måske endda boet på herregården. Mens andre har mere
nutidige erindringer fra Gammel Estrup om udflugter, bryllupper,
skolebesøg, spejderture og meget andet. Det er alle disse gode historier, vi
fortæller i den her udstilling”, forklarer Marie Aaberg Andersen, som er
museumsinspektør ved Gammel Estrup.
Fra arbejdsplads til udflugtsmål
Historisk var de danske herregårde de største arbejdspladser i lokalområdet.
Men i takt med mekaniseringen af landbruget i løbet af 1900-tallet,
arbejdede færre og færre i herregårdens skove, marker og stalde. Derfor fik
herregårde som Gammel Estrup med tiden en ny rolle i lokalsamfundet,
f.eks. som ramme om familiebegivenheder og som lokalt samlingssted.
”Mange er f.eks. blevet døbt eller gift i slotskapellet på
Gammel Estrup, og vi ved, at man i nyere tid har samledes på stedet i
forbindelse med store begivenheder som f.eks. Danmarks befrielse i maj
1945, Sankt Hans-aftener osv. Herregården er på den måde en del af
lokalbefolkningens fælles erindring og identitet, som det er vigtigt at
bevare”, siger Marie Aaberg Andersen.
Særudstillingen Mit Gammel Estrup kan opleves frem til 27.
maj i Orangeriet i barokhaven på Gammel Estrup.
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Faktaboks
Hvis man sidder inde med en historie eller et minde, fotografier eller
genstande fra Gammel Estrup, så samler museet i hele 2018 ind til en
vidensbank, der kommer til at danne grundlag for fremtidige forsknings- og
formidlingsprojekter på Gammel Estrup. Henvendelser stiles til Marie
Aaberg Andersen, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum,
Randersvej 2, 8963 Auning eller ma@gammelestrup.dk.
For yderligere oplysninger, billeder og interview kontakt
museumsinspektør Marie Aaberg Andersen på ma@gammelestrup.dk eller
T 8648 3001.

I begyndelsen af 1900-tallet flygtede den kun 14-årige Michalina Zingalewitc fra
det nuværende Ukraine til Danmark. Efter at have arbejdet i roemarkerne på
Lolland, fik hun plads på herregården Katholm på Djursland. Siden blev hun ansat
på Gammel Estrup, hvor hun mødte sin kommende mand, som var
landbrugsmedhjælper. Efter brylluppet, som foregik i den katolske Jesu Kirke i
Randers, flyttede parret til Auning, men familien vedblev med at have et nært
forhold til herregården. Deres datter blev for eksempel døbt Jytte og er formentlig
opkaldt efter Jytte Brock, som ejede Gammel Estrup tilbage i 1600-tallet. Denne
historie og mange flere kan opleves på den nye særudstilling 'Mit Gammel Estrup'.
Foto: privateje

Bodil Rosenborg boede i sin barndom nær Gammel Estrup. Faren var tilknyttet
avlsgården som traktorfører fra 1947 til 1954. Bodils mor arbejdede i mosen i
Pindstrup, og fik på et tidspunkt et lille ishus ved siden af deres hus på Liltvedvej
(ishuset ses på billedet herunder). Bodil har mange minder fra Gammel Estrup ikke
mindst fra 1948, hvor der var brand på avlsgården. Branden var så voldsom, at
Bodils mor kunne se røgen i Pindstrup. Hun skyndte sig hjem på sin cykel, men
kunne i første omgang ikke finde den 4-årige Bodil, som havde gemt sig under
nabokonens seng. Foto: privateje
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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 er et statsanerkendt specialmuseum og 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. Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste
for børn og unge.

•

Gennemsnitligt er besøgstallet på museet 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.

•

Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 6
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den
daglige ledelse.

•

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

•

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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