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Besparelser: Museumsdirektør frygter for 

Gammel Estrups fremtid 

 

Museumsdirektør Britta Andersen ser med stor bekymring på de 

besparelser i budgettet, som Norddjurs Kommune foreslår. 

Besparelserne vil ramme Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum hårdt og dermed de mange borgere, som 

bruger museet i det daglige. 
 

 

”Gammel Estrup er et vigtigt kulturelt fyrtårn i kommunen. Hvert år 

besøger over 100.000 gæster museet, og vores mange aktiviteter, 

udstillinger og arrangementer tiltrækker både turister fra ind- og udland, 

og borgere i kommunen. Hvis besparelsen gennemføres, er museet 

nødsaget til at indskrænke åbningstiden, og slottet og parken vil ikke blive 

vedligeholdt i samme grad som nu”, forklarer museumsdirektøren, der også 

ser sig nødsaget til at lukke det populære tilbud om gratis at benytte 

slotsparken udenfor åbningstid, hvis besparelserne bliver gennemført.  

 

Besparelser på børn og unge 

Det er ikke kun de almindelige museumsgæster, der bliver ramt, hvis 

besparelserne føres ud i livet. Gammel Estrups populære skoletjeneste, der 

henvender sig til børn og unge fra dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser, 

er i fare for at lukke. ”I 2017 benyttede 3742 børn museets aktive 

skoletjeneste, og tallet er stigende. En af konsekvenserne af de planlagte 

besparelser er, at det omfattende og fagligt højt kvalificerede 

undervisningstilbud til kommunens børn og unge bortfalder. Ligeledes 

bortfalder den gratis opkvalificering af kommunens pædagogiske og 

didaktiske personale. Det er virkelig ærgerligt i en kommune som vores, 

hvor de unge i forvejen må se længere efter kulturelle tilbud end deres 

jævnaldrende i de større byer”, siger Britta Andersen. 

 

Det private kan ikke stå alene 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er et såkaldt statsanerkendt 

museum, der modtager tilskud fra stat såvel som kommune. Udover den 
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offentlige støtte rejser museet selv ¾ af midlerne til driften fra private fonde 

og sponsorer, men det kan ifølge Britta Andersen ikke lade sig gøre, hvis den 

offentlige støtte forsvinder. 

”Desværre foregår der – sideløbende med kommunens 

besparelser – en statslig proces, hvor der også skal spares, så Gammel 

Estrup risikerer at miste en stor del af sit – i forvejen lave – samlede 

offentlige tilskud. Det betyder desværre, at det vil blive sværere for os at 

rejse penge hos fonde og sponsorer, for de vil som regel kun støtte projekter 

og ikke de basale driftsudgifter. Hvis vi får færre og færre offentlige 

midler, vil vi også få færre og færre private midler, og så bliver det en 

negativ spiral, hvor det i sidste ende kan betyde, at vi må dreje nøglen om”, 

forklarer Britta Andersen. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Britta Andersen på 

ba@gammelestrup.dk eller T 8648 3001 / T 3146 3001 (direkte). 

 

Fakta 

• Norddjurs Kommune planlægger at beskære tilskuddet til Gammel 

Estrup Danmarks Herregårdsmuseum med 2% om året svarende til 

10% i 2024. 

• Allerede nu vil museet blive pålagt en endnu ukendt besparelse. 

• Besparelserne vil betyde at museet må droppe planlagt 

vedligeholdelse af den historiske bygning, begrænse adgangen til 

slot og park samt lukke museets populære skoletjeneste. 

 
 

 

Museumsdirektør Britta Andersen er bekymret for Norddjurs Kommunes 
budgetbesparelser, der har store konsekvenser for Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum og de mange borgere, der bruger museet. 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 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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