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David og Michael løber for Gammel Estrup 

 

75 km (næsten en dobbelt marathon) vil de to ultraløbere David 

Jesuthasan og Michael Birk tilbagelægge, når de den 7. november 

løber fra Bjerringbro over Viborg til Gammel Estrup ved Auning 

på Djursland. Formålet er at skabe opmærksomhed omkring 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, som i øjeblikket 

står til at miste 40% af sit statstilskud med årets udgang.  

 

Ideen med løbet kommer fra David Jesuthasan, som er opvokset på 

Djursland, og som gennem de senere år har dyrket ultraløb: 

 ”Da jeg hørte, at Gammel Estrup måske er i fare, blev jeg 

helt ked af det, for det er jo min barndom. Jeg har mange gode minder fra 

Gammel Estrup, og det betyder derfor meget for mig at hjælpe museet. Jeg 

er ikke så god med ord og den slags, men så kan jeg jo løbe”, sige David 

Jesuthasan, der er opvokset i Kolind tæt ved Gammel Estrup, men i dag bor i 

Bjerringbro. 

 

Ekstremløb skal skabe opmærksomhed om kulturen 

På Gammel Estrup har man taget imod Davids initiativ med kyshånd. 

Museet er nemlig midt i en vanskelig proces med at råbe politikerne på 

Christiansborg op, så museet kan bevare sit tilskud på Finansloven. 

 ”Vi kæmper i øjeblikket benhårdt for at bevare vores tilskud, 

som er helt essentielt for at museet kan løbe rundt, og for at vi fortsat kan 

fortælle den vigtige historie om landets 730 herregårde og de mange folk, 

som levede og arbejdede på landet før i tiden” siger Britta Andersen, der er 

museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og 

fortsætter: ”Det er jo nemt nok for os selv at sige, at Gammel Estrup er 

vigtigt, men jeg bliver ekstra glad og rørt, når privatpersoner sådan byder 

ind for at hjælpe. Det viser mig, at kampen betyder noget – ikke bare for os 

som fagfolk, men også for hele lokalområdet og de mange mennesker, der 

elsker stedet”. 
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Fakta  

• Den 7. november løber de to ultraløbere David Jesuthasan og 

Michael Birk for Gammel Estrup 

• Ruten, der er 75 km lang går fra Bjerringbro over Viborg til Gammel 

Estrup ved Auning. 

• Turen tager omkring 8-9 timer. 

• Løberne ankommer ved Gammel Estrup omkring kl. 15. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Britta Andersen på 

ba@gammelestrup.dk / T 3146 3001. 

 
 
Niroshan ”David” 
Jesuthasan vil sammen med 
ultraløb atleten Michael 
Birk løbe 75 km for at skabe 
opmærksomhed om 
Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum, der 
står til at miste 40% af sit 
statstilskud fra 2021. Foto: 
HBNielsen Photography. 
 
  
 
 
 
 
 
Herregården Gammel 
Estrup er målet for de to 
ultraløbere. Turen der går 
fra Bjerringbro over Viborg 
til Gammel Estrup forventes 
at tage 8-9 timer. Foto: 
Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum.  
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Baggrund om Niroshan ”David” Jesuthasan 
 

David Jesuthasan er født på Grenaa Hospital den 8. august 1988. Hans 

forældre stammer oprindeligt fra Sri Lanka. 
 

David er opvokset i Kolind og gik på Kolind Central Skole indtil 9. klasse. 

Senere flyttede han til Aarhus, og i dag bor han i Bjerringbro. 
 

David er uddannet maskiningeniør og arbejder i det daglige på Grundfos 

som produktions- og kvalitetsingeniør.  
 

David elsker at løbe og er medlem af Bjerringbro Løbeklub. Han har de 

senere år udviklet en særlig interesse for ultraløb, hvor man løber meget 

lange distancer. 

 
 
 
 

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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