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Privatperson donerer 100.000 kr. til Gammel Estrup 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er ligesom resten af de 

danske museer og attraktioner hårdt presset af Corona-krisen. Museet, der 

er specialmuseum for herregårdshistorie, er som selvejende institution med 

et lavt offentligt tilskud hårdt ramt, så pengene falder på et tørt sted. 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er et af de mange museer, der landet 

over holder lukket som følge af Corona-epidemien. I over en måned har Gammel Estrup 

været lukket for publikum, og skal indtil videre holde lukket i endnu knap en måned. 

Museet ser derfor ind i et stort økonomisk tab på entréindtægten og indtægten fra 

museumsbutikken og Herregårdskøkkenet, så det glæder museumsdirektør Britta 

Andersen, at en privatperson nu giver museet en hjælpende hånd: 

 ”Vi får ikke et ret stort tilskud fra hverken stat eller kommune, så vi er 

altid enormt afhængige af velvilje fra fonde og sponsorer, men jeg har aldrig oplevet, 

at en privatperson på den måde er gået ind og har støttet os. Det er jeg både meget 

taknemmelig og rørt over. Vi står i en alvorlig økonomisk situation, og vi har virkelig 

brug for al den hjælp, vi kan få”, siger hun. 

 Giveren af de 100.000 kr. ønsker at være anonym, men har fortalt 

museet, at baggrunden for donationen er et ønske om, at stat, kommune og 

privatpersoner alle vil stå sammen om at skabe optimisme og holde hånden under 

museerne i denne svære tid. Gammel Estrup, der ligger i Norddjurs Kommune, er med 

sine knap 100.000 besøgende hvert år en af de vigtigste kulturhistoriske seværdigheder 

på Djursland. Museet beskæftiger i det daglige 15 personer og omkring 125 frivillige. 

 

Støt Gammel Estrup 

Har du lyst til at støtte Gammel Estrup i Corona-krisen så modtages alle beløb med 

kyshånd. Indbetalinger kan ske via mobilepay nummer: 15279 eller bankoverførsel til 

konto med reg.nr.: 7260 og kontonummer.: 2022856. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Britta Andersen på 

ba@gammelestrup.dk eller T 3146 3001. 
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Museumsdirektør Britta Andersen er glad for de 100.000 kr., som Gammel Estrup 
Danmarks Herregårdsmuseum har fået af en anonym privatperson. Foto: Gammel 
Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.  

 

Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum er hårdt 

ramt af Coronakrisen, så museet 

modtager alle donationer med 

kyshånd. Foto. Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum. 


