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PRESSEMEDDELELSE 
 

 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum fejrer 

90-årsfødselsdag med nyt virtuelt univers 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum blev oprettet tilbage i 1930. 

Museet blev givet som en folkegave af stedets daværende ejer, Valdemar 

Uttental, og har siden da været en selvejende institution. Den 29. januar 

2020 fylder museet 90 år og giver i den anledning en ny folkegave tilbage i 

form af en virtuel udgave af Gammel Estrup. 

 

”Museet blev oprindeligt givet som en folkegave, så vi synes, det er passende at fejre 

90-årsfødselsdagen med at lancere en online-udgave af Gammel Estrup. Så er det ikke 

kun folk, der lige er i nabolaget, der kan få glæde af vores skønne sted. Nu kan alle med 

en pc eller smartphone gå en tur på museet og opleve de smukke interiører og dykke 

ned i vores skattekiste af rige samlinger”, fortæller museumsdirektør Britta Andersen. 

  Den nye virtuelle udgave af Gammel Estrup kan fra 29. januar 2020 

findes på www.historiefortaelleren.com. 

 

På opdagelse i udstillinger og samlinger 

På historiefortaelleren.com kan man besøge Stamtræet, Slottet og Skatten. Stamtræet 

rummer historier om slægten Scheels mange farverige personer, som havde deres gang 

på Gammel Estrup før i tiden. Slottet består af 360-gradersoptagelser af herregårdens 

mange rum, så man kan bevæge sig rundt og gå på opdagelse i Gammel Estrups flotte 

stuer og sale. Mens Skatten rummer information om museets samling af spændende og 

kostbare genstande og malerier.  

Historiefortaelleren.com kan bruges af alle med interesse for Gammel 

Estrup og herregårdshistorie som sådan, og ved hjælp af funktionen ”Min historie” er det 

nemt at samle sin egen ”pakke” af information, som nemt kan anvendes i forbindelse med 

opgaveskrivning, besøg og lignende. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Britta Andersen på T 3146 3001 

eller ba@gammelestrup.dk. Se også www.historiefortaelleren.com.  

 

De bedste hilsner  

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum  

                

             

            Randersvej 2 

            8963 Auning 

            Danmark 

 

            T +45 8648 3001 

            F + 45 8648 3181 

            post@gammelestrup.dk 

            www.gammelestrup.dk 
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For 90 år siden blev 

Gammel Estrup 

Danmarks 

Herregårdsmuseum 

givet som folkegave af 

den daværende ejer, 

hofjægermester 

Valdemar Uttental. På 

museets 90-

årsfødselsdag lanceres 

en virtuel udgave af 

Gammel Estrup. Til 

højre museumsdirektør 

Britta Andersen, til 

venstre Valdemar 

Uttental. Foto: Gammel 

Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum. 
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I anledning af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseums 90-årsfødselsdag lancerer museet 

en ny virtuel udgave af Gammel Estrup på www.historiefortaelleren.com. Foto: 

historiefortaelleren.com, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

http://www.historiefortaelleren.com/
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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 1700-talsfestivalen i juni måned og juleaktiviteter 
i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en 
aktiv kulturtjeneste for børn og unge. 
 

• Museet har i gennemsnit 100.000 besøgende om året. Der er åbent året rundt 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 9 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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