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Gammel Estrup er nomineret til international 

museumspris 
 
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er nomineret til 

den såkaldte DASA-pris, som hvert år uddeles af European 

Museum Academy. 

 

Prisen uddeles hvert år til et europæisk museum, som udmærker sig særligt 

på formidlingsområdet. Kriterierne er blandt andet brugerinddragelse og 

læringsmuligheder, kreativitet i designet af udstillingerne samt evnen til at 

kombinere uddannelse med underholdning. Netop nytænkende formidling i 

udstillingerne og læring har Gammel Estrup arbejdet målrettet med gennem 

de senere år, så det glæder museumsdirektør Britta Andersen særligt at få 

denne anerkendelse, der ligger i at blive nomineret: 

 ”Det er svært ikke at være begejstret, når sådan en vigtig 

organisation som European Museum Academy nominerer netop Gammel 

Estrup til denne her pris. Det er jo nogle meget dygtige og erfarne 

museumsfolk, som vi har haft på besøg, og de har åbenbart kunnet se de 

visioner, som vi har om at formidle historien nærværende, vedkommende 

og passioneret gennem både udstillinger og aktiviteter samtidig med at det 

hele er baseret på forskning af høj kvalitet. Det er jeg naturligvis meget 

glad for og beæret over”, siger hun. 

European Museum Academy er en non-profit organisation, 

som arbejder for at fremme forståelse, diskussion og deling af viden indenfor 

den europæiske museumsverden. 38 lande er repræsenteret i 

organisationen. European Museum Academy Awards uddeles 19.-21. 

september 2019 i Ljubljana i Slovenien, og først her offentliggøres det, hvem 

der modtager DASA-prisen 2019. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Britta Andersen på 

ba@gammelestrup,dk eller T 8648 3001 / 3146 3001. 
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Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er nomineret til en European 
Museum Academy Award for sin formidling. Foto: Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. 

 
 
 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 1700-talsfestival 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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