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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

Glæde på herregården: Nu må Gammel Estrup åbne 

 

Efter at have været nedlukket på grund af Covid-19 epidemien åbner 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum for besøgende igen mandag 

den 25. maj. 

 

Museets direktør Britta Andersen glæder sig til at modtage publikum efter museet har 

været lukket i over to måneder:  

”Vi har svært ved at få armene ned. Vi har jo i lang tid været klar, så det 

er en stor lettelse endelig at kunne åbne, og selvom det ikke bliver helt på samme måde, 

som vi er vant til, så er jeg sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt, og at de 

besøgende igen har behov for at komme ud af deres egne stuer og nyde et besøg på 

museet. Folk har brug for kulturelle oplevelser i denne tid, og nedlukningen har med al 

tydelighed vist, at virtuelle aktiviteter slet ikke kan erstatte det fysiske møde og den 

direkte dialog mellem mennesker”, siger hun. 

Åbningen af Gammel Estrup sker naturligvis på en sikkerhedsmæssigt 

forsvarlig måde. I selve hovedbygningen er der etableret ensretning, så gæsterne følger 

en fastlagt rute rundt, og der vil være god afstand alle steder og mulighed for at vaske og 

afspritte hænder. Og så vil museets publikumsområder være bemandet med både 

personale og frivillige, der tager godt imod gæsterne, fortæller museumsdirektøren. 

Museumsbutikken og Herregårdskøkkenet åbner også fra mandag den 25. 

maj, så man kan købe souvenirs, bøger og ting med hjem, ligesom det vil være muligt at 

nyde kaffe og kage udendørs. Haven og naturen omkring Gammel Estrup er naturligvis 

også åben for gåture osv. I maj og juni vil man endvidere kunne deltage i en omvisning i 

huset om tirsdagen, og torsdage aftener arrangeres særlige skumringsarrangementer. 

Entréprisen til Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er i 

perioden 25.-29. maj 50 kr. Fra 30. maj, hvor nabomuseet Det Grønne Museum er åbnet, 

er prisen 100 kr. Børn under 18 år er som altid gratis. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Britta Andersen på 

ba@gammelestrup.dk eller T 3146 3001. 

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 

 
 

            Protektor:  

            Hans Kongelige Højhed     

            Prins Joachim 
 

       

 

 

 

 

mailto:ba@gammelestrup.dk
mailto:post@gammelestrup.dk
http://www.gammelestrup.dk/


22 maj 20 

ME 

 

2/2 

 

 

Museumsdirektør Britta Andersen kan næsten ikke få armene ned over nyheden om, at 
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum nu igen kan åbne og tage imod 
kulturhungrende gæster. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum åbner 25. maj, efter at have været 

lukket i over to måneder pga. Covid-19 epidemien. Foto: Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum. 



22 maj 20 

ME 

 

3/2 

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 15-20 personer – heraf 9 fastansat. 

Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse. 

 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har omkring 150 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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