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Museum jubler. Efter måneders kamp er 

Gammel Estrup sikret de næste fire år 

 

Med Finansloven for 2021, der netop er forhandlet på plads, står 

det klart, at Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum får 

forlænget sin midlertidige statslige bevilling, som ellers stod til at 

bortfalde ved årsskiftet. Bevillingen, som udgør 40 % af museets 

samlede statstilskud, er helt afgørende for at Gammel Estrup kan 

fortsætte det omfattende arbejde med herregårdshistorien, som 

museet gennem de seneste 20 år har været garant for. 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har gennem de seneste 

måneder levet en usikker tilværelse. Museet stod nemlig i regeringens 

finanslovsudspil til at miste en bevilling på 1,5 mio. kr. Bevillingen, som 

Gammel Estrup har modtaget i over ti år, svarer til 40 % af museets samlede 

statstilskud, og det var derfor helt essentielt for museet at fastholde den. 

 ”Vi har kæmpet med næb og kløer for at få bevillingen ind på 

Finansloven, og vi blev derfor utrolig glade, da vi så, at De Radikale havde 

os med i deres finanslovsudspil, og at de andre forligspartier har valgt at 

bakke op. 1,5 mio. kr. betyder jo ikke voldsomt meget i statens årsregnskab, 

men for os betyder det, at vi kan aflyse nedskæringer og fortsætte med at 

levere kulturoplevelser for de 100.000 gæster, som besøger museet hvert 

år, og bibeholde et forskningsniveau af international klasse”, siger museets 

bestyrelsesformand Bent Hansen og forklarer, at den midlertidige bevilling 

fra staten blandt andet er øremærket den helt nødvendige opgave med at 

vedligeholde selve herregården. 

 

Opbakning udløste politisk handling 

Bevillingen er ifølge museumsdirektør Britta Andersen hjulpet godt på vej af 

den store opbakning, som museet har fået gennem den seneste tid. Ikke bare 

fra politikere fra alle fløje, samarbejdspartnere og kolleger, men også fra 

lokalområdet, venner og privatpersoner, som har talt Gammel Estrups sag, 

og det er noget, der gør indtryk på museumsdirektøren:  

 ”Jeg bliver meget stolt, når vi får så stor opbakning fra 

officielt hold, fra politikere, fonde og det faglige miljø, men jeg bliver 
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virkelig personligt berørt over den store velvilje og støtte, som vi har mødt 

fra helt almindelige mennesker, for hvem Gammel Estrup har en 

betydning. Folk har skrevet og ringet til mig med deres støtte, der er blevet 

skrevet læserbreve, liket og delt på det sociale medier, og i november løb 

ultraløberen David Jesuthasan en dobbelt maraton for Gammel Estrup. 

Den opbakning kan vi slet ikke sige nok tak for, og jeg er så glad for, at vi 

nu kan sige til alle de mennesker, at deres arbejde har gjort en forskel!” 

 

Kultur til børn og unge på landet 

De næste fire år vil Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum fortsætte 

sit arbejde med at sikre kultur og muligheder for befolkningen på landet – 

ikke mindst børn og unge:  

”Historien om herregårdene er jo en vigtig 

signaturfortælling om livet på landet. Gennem århundreder var godserne 

de største arbejdspladser på landet, og herregårdshistorien er på den måde 

alle danskeres historie. Gammel Estrup ligger stadig på landet og museet 

sikrer, at der kommer kultur og dannelse ud, hvor der ellers er langt 

mellem kulturtilbuddene – både i form af kulturtilbud og oplevelser til 

familier og i form af forløb og udvikling for skoler”, forklarer Britta 

Andersen. 

 

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, som nu er blevet forlænget i fire år. 

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. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Britta Andersen på T 

3146 3001 / 8648 3001 eller ba@gammelestrup.dk.   

 

De bedste hilsener fra 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 
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Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har med museumsdirektør 

Britta Andersen ved roret igennem de seneste 20 år udviklet sig til et 

moderne museum med banebrydende formidling og forskning af 

international klasse. Det belønnes nu af politikerne, der med Finansloven 

for 2021 forlænger museets midlertidige bevilling for en 4-årig periode. 

Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
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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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