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Der er lys i mørket på Gammel Estrup  

mellem jul og nytår 
 
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har fået 3 km 

lyskæder af en anonym giver til at lyse op i den ellers så mørke 

tid, og 28.-30. december inviteres alle, der trænger til en frisk 

gåtur efter juledagene, til at komme forbi herregården ved 

Auning og nyde det smukke syn. 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er som alle andre museer i 

landet lukket indendørs som følge af de nyeste Covid-19 restriktioner, men 

det forhindrer ikke museet i at gå nye veje og lave en sand lysfest udendørs 

omkring den store, gamle hovedbygning: 

 ”Det er jo klart, at kulturtilbud må lukke ned, når 

smittetallene ser ud, som de gør i øjeblikket. Men jeg synes stadig, at vi som 

museum har en forpligtelse til at være til stede og tilbyde offentligheden 

oplevelser og livskvalitet i en tid, hvor det nogle gange kan være svært at se 

lyset i mørket. Da museet måtte lukke indendørs gik vi derfor straks i 

tænkeboks for at finde ud af, hvad vi kunne gøre som alternativ til vores 

sædvanlige juleudstilling, og nu har vi så været så heldige, at en anonym 

giver vil støtte ideen med at omdanne have og park til et smukt lyshav, som 

folk kan opleve, når de går tur, cykler eller løber herude”, siger 

museumsdirektør Britta Andersen. 

I dagene 28.-30. december kl. 10-16 har man også mulighed 

for at købe en kop kaffe og et stykke kage ”to go” fra Herregårdskøkkenet på 

Gammel Estrup, og børn og barnlige sjæle kan gå på den særlige ”nissejagt” i 

haven. 

 

Kontakt 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Britta Andersen, 

ba@gammelestrup.dk eller 3146 3001. 

 

  

               

           

            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/


18 dec 20 
ME 
 

2 

 

 

 
Gammel Estrup har 
pyntet 
hovedbygningen og 
parken med over 3 km 
lyskæder, som lyser 
op i tusmørket.  
Foto: Gammel Estrup 
Danmarks 
Herregårdsmuseum.  
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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, 
landarbejderboliger, 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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