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Vigtig kulturarv truet: Gammel Estrup kan 

miste 40% af sit statslige tilskud 

 

Netop nu skal politikerne i gang med at forhandle Finansloven for 

2021. De midlertidige 4-årige bevillinger til museerne udløber ved 

årsskiftet, og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er 

et af de museer, som bliver hårdt ramt, hvis tilskuddene ikke 

forlænges. 

 

Museumsdirektør Britta Andersen er bekymret ved udsigten til den store 

reduktion i det statslige tilskud, som kan blive en realitet efter efterårets 

finanslovsforhandlinger. Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

bliver nemlig særligt hårdt ramt, da museet i forvejen ikke modtager ret 

megen offentlig støtte. 

 ”Vi er vant til at klare os for få midler, men der er simpelthen 

også en grænse for, hvor lidt vi kan overleve på. Museet har gennem de 

senere år fået etableret et moderne, professionelt museum, hvor vi både har 

sikret kulturarven for eftertiden og skabt formidling af høj kvalitet og 

forskning på internationalt niveau. Forudsætningen for dette har været, at 

vi har været dygtige til at hente private midler fra fonde og sponsorer, og 

for hver offentlig krone vi modtager, skaffer vi selv tre. Det er vi meget 

stolte af, men det kan også kun lade sig gøre, hvis vi får et minimum af 

finansiering fra staten”, forklarer museumsdirektøren, der frygter, at en 

vigtig del af kulturarven vil gå tabt, hvis museets i forvejen beskedne 

statslige tilskud nu beskæres. 

”Fondstilskud forudsætter egenfinansiering, så vores 

statstilskud er helt essentielt, for at vi både kan bevare den fredede bygning 

og det bevaringsværdige kulturmiljø og samtidig kan blive ved med at 

udvikle museet og nærværende formidlingstilbud til de ca. 100.000 danske 

og udenlandske besøgende, der lægger vejen forbi Gammel Estrup hvert 

år”, siger hun. 

 

Kultur på landet 

Gammel Estrup er hele Danmarks Herregårdsmuseum og beskæftiger sig 

med alle facetter af den danske herregårdshistorie. Museet repræsenterer 
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800 års historie med bønder og herremænd, herskab og tjenestefolk, 

landarbejdere og godsejere. 

 ”Alle danskere har del i herregårdshistorien, og historien om 

de danske herregårde er på den måde en af de største signaturfortællinger 

om livet på landet helt op til det 20. århundrede. De store godser, der 

stadig i dag ligger spredt udover landet som et fintmasket net, minder os 

om denne historie – også Gammel Estrup, som har ligget på samme sted 

siden 1340 og været museum siden 1930. Museet er et nationalt landmærke 

og kan ikke flyttes andre steder hen, for netop her på landet hører 

Danmarks Herregårdsmuseum til”, siger Britta Andersen og fortsætter: 

”Vores placering her giver os en unik mulighed for at 

fortælle historien til en befolkning, der ikke ellers har stor mulighed for at 

møde kulturen – ikke mindst til børn og unge, som i disse år er en primær 

målgruppe for museet. Det vil derfor være utrolig ærgerligt at bremse 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseums udvikling. For udover at 

det vil ødelægge en god forretning, der skaber vækst i regionen, vil det også 

begrænse det i forvejen sparsomme kulturudbud på landet og bidrage til at 

dræne landområderne og øge forskellen på land og by på den lange bane”. 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har omkring 

100.000 besøgende om året. Udover den permanente udstilling af 

herregårdsinteriører i den fredede hovedbygning, rummer museet historiske 

haver og bevaringsværdigt kulturmiljø herunder et isopbevaringshus, et 

drivhus og en landarbejderbolig i herregårdskoven. Museet er hjemsted for 

det nationale forskningscenter Dansk Center for Herregårdsforskning, der er 

tovholder på det europæiske netværk for herregårdsforskning ENCOUNTER 

(European Network for Country House and Estate Research). 

 

Fakta 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er en selvejende institution. 

Museet har et fast statstilskud på 2,3 mio. kr. om året. Derudover har museet 

i over ti år modtaget 4-årige driftsbevillinger. Det er denne bevilling, der 

udgør 1,5 mio. kr. om året, der udløber med udgangen af 2020. 

Museet er de seneste 20 år vokset fra at være et mindre 

museum med tre ansatte til en moderne kulturinstitution med 14 årsværk – 

8 fastansatte, 6 i projektstillinger/tidsbegrænsede ansættelser. Hertil 

kommer 10 årsværk, der bliver udført som frivilligt arbejde.  

Museet har i de seneste tyve år rejst omkring 123 mio. kr. fra 

private fonde til indsamling og bevaring, formidling og forskning. Omkring 

en fjerdedel af museets indtægter udgøres af offentlige tilskud. 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er i dag et 

moderne museum på internationalt niveau. Museet udgør et vigtigt kulturelt 

fyrtårn såvel lokalt som nationalt. 
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For yderligere information om Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum og museets aktuelle situation kontakt 

museumsdirektør Britta Andersen på ba@gammelestrup.dk / T 3146 3001. 

 
 
 

Gammel Estrup 
Danmarks 
Herregårdsmuseum 
har med 
museumsdirektør 
Britta Andersen ved 
roret gennem de sidste 
tyve år udviklet sig til 
en moderne 
kulturinstitution på 
internationalt niveau. 
Museet går dog en 
usikker fremtid i møde, 
da museet risikerer at 
miste 40% af det 
statslige tilskud med 
udgangen af 2020.  
Foto: Gammel Estrup 
Danmarks 
Herregårdsmuseum. 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
De senere år har Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum satset 
målrettet på formidling for børn og unge. Det er en særlig vigtig opgave 
for museet at ruste de unge på landet med oplevelser og viden, så de får 
samme muligheder og kulturelle ballast som deres jævnaldrende i byerne. 
Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
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Gammel Estrup på det nordlige Djursland er en af Danmarks bedst 
bevarede renæssanceherregårde, og bygninger, kulturmiljø og historie 
repræsenterer et unikt vidnesbyrd om livet på landet gennem 600 år. Siden 
1930 har hovedbygningen huset Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. Foto: Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. 
 
 
 

Baggrund om Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 
 
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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