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Vandreudstilling om europæiske 

herregårdshaver gæster Gammel Estrup 

 

I juli, august og september 2019 kan man opleve en 

stor særudstilling om europæiske herregårdshaver i 

orangerierne på Gammel Estrup. 

Udstillingen Europæiske Herregårdshaver er en vandreudstilling, 

som vises flere steder i Europa i 2018 og 2019 i anledning af det 

europæiske kulturarvsår 2018 og 25-årsjubilæet for det europæiske år 

for historiske haver i 1993. Udstillingen omfatter haver fra 16 

forskellige europæiske lande. Fra Danmark er haverne på Clausholm, 

Bregentved, Næsseslottet og Gisselfeld repræsenteret. Idémanden bag 

udstillingen er landskabsarkitekt Rodrigo Dias fra universitetet i 

Lissabon, og udstillingen er kommet til Danmark i kraft af det 

europæiske forskernetværk ENCOUNTER (Europen Network for 

Country House and Estate Research).  

Der er gratis adgang til udstillingen, når entreen til 

museet er betalt. Besøger man udstillingen i skolernes sommerferie 

frem til 11. august, er det muligt at købe kolde drikke i Orangeriet, 

plante sin egen blomst og spille minigolf i barokhaven. 

 

For yderligere information kontakt museet på 

post@gammelestrup,dk eller T 8648 3001. 
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Haven Quinta Real de Caxias ved Lissabons kyst er anlagt i barokstil i anden 
halvdel af 1700-tallet og betragtes af mange som et mønstereksempel på 
portugisisk havekunst. Den formelle have er designet med geometriske 
proportioner, og i centrum ligger fire damme udsmykket med skulpturgrupper, der 
repræsenterer de fire årstider, som sammen med formklippede buksbom skildrer 
tiden: månederne, dagene, timerne samt dyrekredsen. Haven blev anlagt af den 
portugisiske kongefamilie som en supplerende have til kongeslottet inde i landet. 
Caxias var et landsted, hvor de kunne være ved havet med udsigt til horisonten over 
Atlanterhavet og udmundingen af Tagus-flodens delta. Foto: Wikimedia Commons 
(Applefogia) 
 
 
 
 

 
 

Parken ved Clausholm er anlagt i barokstil og er muligvis anlagt efter planer af 
arkitekten Nicodemus Tessin i 1600-tallet. I 1700- og 1800-tallet blev den brugt som 
jagtområde. Den indeholder stier omkranset af lindetræer, små søer og en række 
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terrasser med vandfald konstrueret i 1725, da slottet og haven tilhørte kong 
Frederik 5. Foto: Clausholm Slot. 
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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. 
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 8 
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den 
daglige ledelse. 

 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har 120-130 aktive 
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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