
31 jan 21 
MA/me 
 
 

1/1 

 

PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

 

 

Arbejdet står ikke stille 

 

På Gammel Estrup er man i fuld gang med at genoprette 

barokhaven, så den står knivskarpt til de mange besøgende, som 

har brug fra et afbræk fra hjemmearbejde og hjemmeskole og 

lægger vejen forbi museet. 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er som alle andre museer 

lukket ned pga. den aktuelle Covid-19 situation, men det afholder ikke 

museet på Djursland fra at lave tilbud og oplevelser til publikum.  

”Vi har jo en stor park med flere haver her på Gammel Estrup, 

ligesom vi også har engene og skoven tæt på. Kulturmiljøet og landskabet 

er en vigtig del af museets fortælling om herregården, og vi er derfor glade 

for, at vi nu takket være en privat fond har fået mulighed for at give 

barokhaven en ordentlig omgang”, siger Marie Aaberg Andersen, der er 

museumsinspektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

Lige linjer og 300 år gamle træer 

Barokhaven på Gammel Estrup blev anlagt tilbage i 1720’erne, hvor datidens 

grevepar indrettede haven efter tidens højeste mode. Haven har derfor 

barokkens karakteristiske symmetriske linjer og stramme geometri. For at 

haven skal fremstå korrekt, som den gjorde, da den oprindeligt blev anlagt 

for 300 år siden, er det vigtigt med rigtig beskæring og vedligehold: 

”Flere af lindetræerne, der er plantet i en allé hele vejen gennem 

haveanlægget, er lige så gamle som selve barokhaven, og det er derfor en 

unik del af herregårdens kulturmiljø, som vi passer meget på. Både 

lindealleen og den store lindehæk inde i selve haven er desuden helt 

afgørende for havens stramme og velordnede udtryk. Det er noget af det, 

som giver barokhaven sit storslåede udtryk, som hvert år begejstrer de 

mange mennesker som besøger haven i forbindelse med museumsbesøg, 

eller når de bruger haven rekreativt til picnic-område, hundeluftning, gå- 

og løbeture”, fortæller Marie Aaberg Andersen. 
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Fondsmidler sikrer grøn kulturarv 

Genopretningen af Gammel Estrups store barokanlæg fremtidssikrer haven 

og genskaber den helhed, som haveanlægget udgør i samspil med 

herregårdens forskellige bygninger og det øvrige kulturlandskab, men det er 

ikke helt ligetil:  

”Det er et omfattende arbejde at vedligeholde haven. Den 

strækker sig over et stort areal, og det kræver ekspertviden at beskære de 

gamle træer. Vi har desværre ikke selv midler i museets drift til den salgs 

store arbejder, så vi er derfor meget taknemmelige for, at GBHF – Godfred 

Birkedal Hartmanns Fond – har valgt at støtte genopretningen økonomisk 

netop i denne tid, hvor Covid-19 skaber en særlig situation for os alle og 

mange bruger haven som tiltrængt pusterum i hverdagen”, forklarer Marie 

Aaberg Andersen. 

 

For yderligere information kontakt museumsinspektør Marie Aaberg 

Andersen direkte på T 2466 3714, eller museet på 8648 3001 / 

post@gammelestrup.dk.  

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

Tv. Barokhaven på Gammel Estrup, der blev anlagt for 300 år siden, genoprettes i januar 2021. Haven 
er en vigtig del af herregårdens kulturmiljø. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.  

Th. Træerne i den lange lindeallé på Gammel Estrup er 300 år gamle. De kræver derfor en særlig pleje 
og beskæring for at fremstå korrekt og blive bevaret for eftertiden. Her er det firmaet Den Grønne 
Mand, der er i gang med beskæringsarbejdet på lindealléen, mens lindehækken beskæres af 
anlægsgartnerfirmaet Fagergaard Havedesign & Plantesalg. 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 
herskab og tjenestefolk, arbejderboliger, iskældre, alléer, skove, 
marker og kulturlandskab, indretningskultur, malerkunst, møbler 
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. 
 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året, 
heraf ca. 5000 fra udlandet. Der er åbnet hele året bortset fra 
helligdagene i julen, januar måned samt mandage i vinterperioden. 
Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum. 
Gammel Estrup har knap 600.000 besøgende online hvert år. 
 

• 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 ca. 150 
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 86 48 
30 01 eller post@gammelestrup.dk. 

 

http://www.gammelestrup.dk/
http://www.facebook.com/gammelestrup
http://www.instagram.dk/gammelestrup
mailto:post@gammelestrup.dk

