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Stor ståhej: Ny udstilling om
herregårdsbryllup på Gammel Estrup
Gammel Estrup har netop åbnet sommerens særudstilling Stor
ståhej - bryllup på herregården. Med udgangspunkt i brylluppet
mellem Elisabeth Scheel og Valdemar Uttental 14. august 1920,
viser udstillingen, hvordan de mange tjenestefolk forberedte sig
til det storslåede bryllup på herregården.
”I tiden op til brylluppet i 1920 var hele herregården på den anden ende, så
alt kunne være perfekt på den store dag. Alle de ansatte havde travlt med
at forberede brylluppet og indtoget af de mange gæster og deres
hestevogne og biler samt medbragte tjenestefolk. Der skulle gøres rent i
hele huset, senge skulle redes, der skulle bestilles mad og drikke, gæstelisten
skulle laves, og bordplanen skulle gå op. I køkkenet skulle husjomfruen
have fastlagt menuen med grevinden, og arbejdet med forplejning til de
mange overnattende gæster skulle planlægges nøje. I haven skulle
gartneren og hans folk være klar med frugt og grønt til bryllupsmiddagen,
og blomsterne til dekorationerne skulle bestemmes. På avlsgården skulle
man levere madvarer, og skytten holdt sig klar, hvis menuen stod på vildt
fra herregårdsskoven. Man skal forestille sig, at huset summede af liv, for
alle havde travlt, så huset kunne vise sig i sin fineste pragt på den store
dag. Herregårdene var på dette tidspunkt en af lokalområdets største
arbejdspladser, hvor alle de ansatte havde deres funktion i den store
husholdning. Ved store begivenheder som et fornemt bryllup, var man dybt
afhængig af, at alle præsterede deres yderste, så det hele kørte som et
velsmurt maskineri”, fortæller museumsinspektør Marie Aaberg Andersen,
der har lavet udstillingen.
Særudstillingen kan ses rundt omkring i Gammel Estrups sale og
gemakker. I Kapellet kan man se, hvordan der var pyntet op i 1920 med
blomster og grønne, eksotiske planter. I Riddersalen er der dækket op til
bryllupsmiddag, og man kan se brudeparrets tøj. Og i Herregårdskøkkenet
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og tjenestefolkenes rum kan man se tjenestefolkenes mange forberedelser til
brylluppet. Udstillingen, der er muliggjort af støtte fra N.C. Nielsens Fond,
kan opleves frem til 15. august.
For yderligere information om udstillingen kontakt museumsinspektør
Marie Aaberg Andersen på T 8648 3001 eller ma@gammelestrup.dk.

Gammel Estrups sommerudstilling tager udgangspunkt i et
herregårdsbryllup for 100 år siden. Man kan blandt andet se det dækkede
bryllupsbord i Riddersalen og brudeparrets tøj. Foto: Gammel Estrup
Danmarks Herregårdsmuseum.

Det eneste bevarede foto af parret Elisabeth Scheel og Valdemar Uttental,
der blev gift ved et storslået herregårdsbryllup i 1920. Elisabeth Scheel var
datter til den sidste greve på Gammel Estrup, mens Valdemar Uttental var
en succesfuld storgrosserer fra København. Brylluppet foregik på Gammel
Estrup under en del mediebevågenhed. Foto: Gammel Estrup Danmarks
Herregårdsmuseum.
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Udstillingen Stor ståhej – bryllup på herregården har fokus på de mange
ansatte på herregården, som var involveret i planlægningen af den store
begivenhed. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

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 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.

