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Rekord-bevilling: Gammel Estrup modtager  

24 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine 

Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har netop mod-

taget den største, enkeltstående fondsbevilling i museets tid. 

Bevillingen på 24 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine  

Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal skal sikre 

udskiftningen af Gammel Estrups tag og fortællingen om 

herregårdens tjenestefolk. 

 

De ældste dele af Gammel Estrups nuværende tag er fra slutningen af 1800-

tallet, og hele taget har trængt til udskiftning i en lang årrække, så det er lige 

i tide, at museet modtager bevillingen: 

 ”Taget er jo fuldstændig afgørende for, at bygningen fungerer. 

Desværre er det i meget ringe stand og skal derfor udskiftes snart. Museet 

får kun et beskedent offentligt tilskud, og vi har ikke egne midler til at 

finansiere det nye tag, så det har været noget af en hovedpine for os. For 

dels er det jo en stor bygning, dels er den fredet og en af Danmarks bedst 

bevarede renæssanceherregårde, så vi kan jo ikke bare lægge et 

almindeligt, moderne tag på. Jeg kan derfor slet ikke takke A.P. Møller 

Fonden nok for at komme med den her kæmpe håndsrækning”, siger 

museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum,  

Britta Andersen, der forventer, at arbejdet med det nye tag går i gang 

umiddelbart efter sommer. 

 

Nyt tag sikrer tjenestefolkenes historie  

Det nye tag sikrer ikke bare bygningen, men også en vigtig del af fortællingen 

om de danske herregårde. Lige under taget finder man nemlig lofterne, som 

har været vigtige arbejds- og beboelsesrum for herregårdens tjenestefolk 

gennem tiden. 

”Folkeholdets betydning på herregårdene er endnu ikke udforsket 

og derfor ikke fortalt. Det er en stor mangel, for langt de fleste af 

                

             

            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:post@gammelestrup.dk
http://www.gammelestrup.dk/


28 jun 21 
BA/me 
 
 

2/3 

herregårdens mennesker var jo netop ansatte – en stor del af dem i 

hovedbygningen som tjenere, kammer-, køkken- og stuepiger. Disse 

arbejdende folk udgør en vigtig del af danskernes historie, og vi har 

Danmarks potentielt bedste rammer – lofterne på Gammel Estrup – til at 

kunne formidle den”, forklarer Britta Andersen. 

 

Fakta 

I Danmark findes 730 danske herregårde spredt udover landet. 

Herregårdene var helt op til begyndelsen af det 20. århundrede de største 

arbejdspladser uden for de større byer, og de store huse og kulturmiljøer 

omkring dem ligger stadig i landskabet som vidne om den tid, hvor de fleste 

danskere levede og arbejdede på landet. Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum har til huse på herregården Gammel Estrup ved Auning 

på Djursland. Museet formidler de danske herregårdes historie med alt, 

hvad dertil hører af herskab og tjenestefolk, arbejderboliger, iskældre, alléer, 

skove, marker og kulturlandskab, indretningskultur, malerkunst, møbler 

med mere. 

 

For yderligere information om udstillingen kontakt museumsdirektør Britta 

Andersen på T 8648 3001 / 3146 3001 eller ba@gammelestrup.dk.  

 

 

 

 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har netop modtaget 24 
mio. kr. fra A.P. Møllers Fond. Bevillingen sikrer udskiftningen af taget og 
muliggør formidlingen af tjenestefolkenes historie. Foto: Hans-Henrik 
Tholstrup.  
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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. 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 besøg 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. 
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