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Fonde støtter stort udstillings- og
restaureringsprojekt på Gammel Estrup
Med støtte fra en række fonde er Gammel Estrup nu i gang med
Randersvej 2
8963 Auning
Danmark

en stor restaurering og nyformidling af fire rum i herregårdens
hovedbygning. Rummene, der skal illustrere 1920’erne, åbner i
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sommeren 2018 under titlen Moderne tider hos greven.
Med donationer på i alt 2.013.000 kr fra seks forskellige fonde kan Gammel
Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, nu realisere en længe ønsket drøm
om at formidle den sidste beboede periode på herregården Gammel Estrup.
Museumsinspektør Marie Aaberg Andersen fortæller:
”Den sidste greve, Christen Scheel, flyttede i 1918 ind på
Gammel Estrup efter moderens, enkegrevinde Scheels, død samme år. Han
overtog Gammel Estrup i en periode, der bød på store forandringer for
herregårdene. Ved indgangen til 1900-tallet stod samfundet på tærsklen til
moderne tider, og industrialiseringen buldrede derudaf. På mange
herregårde gik man forrest i udviklingen af ny teknologi, og herregården
var ofte stedet, hvor moderne tiltag først blev introduceret i
lokalområderne. Da Christen greve Scheel sammen med sin hustru og
nogle af sine 11 børn flyttede ind på Gammel Estrup, indrettede de sig
således med tidens moderne opfindelser som grammofon og telefon, der
kom til at stå midt imellem slægtens gamle portrætter og møbler.”
Indretningen af rummene tager udgangspunkt i lister over
inventar fra Christen Scheels tid og omfatter dels et 'Herreværelse', som
fungerede som dagligstue, dels ’Grevens Rygetårn', hvor greven kunne
trække sig tilbage og få sig en god cigar. Derudover indrettes en mellemgang
og et fotoatelier, hvor man både kan opleve familiens gamle fotografier og
tage sine egne billeder iklædt historisk tøj.
Udstillingen 'Moderne tider hos greven' åbnes officielt af
Kulturminister Mette Bock den 29. juni 2018. Udstillingen, som er en del af
museets permanente udstilling, kan opleves af publikum fra 30. juni.
Udstillingen er muliggjort af støtte fra Augustinus Fonden, Inge og Asker
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Larsens Fond, Knud Højgaards Fond, Grosserer, N.C. Nielsens Fond, Slotsog Kulturstyrelsen samt Henny og Johan Richters Fond.
For yderligere information kontakt museumsinspektør Marie Aaberg
Andersen på ma@gammelestrup.dk eller T 8795 0702.

Den sidste greve Christen Scheel med sin hustru og to døtre i 1920’erne på
herregården Gammel Estrup. I sommeren 2018 åbner en række rum indrettet som
på den sidste greves tid på Gammel Estrup.
Foto: Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.

1920’ernes indretning på de danske herregårde var præget af et stilmix mellem
gamle genstande og arvestykker fra tidligere generationer blandet med moderne
indretningselementer og tidens nye teknologiske opfindelser som telefon,
grammofon og elektriske apparater. Dette billede danner forlæg for indretningen af
en dagligstue i den nye udstilling Moderne tider hos greven, som åbner på Gammel
Estrup i sommeren 2018. Foto: Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum.
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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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