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Gammel Estrup får en halv million til museum 

uden hæmninger 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har netop 

modtaget 513.500 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til udvikling af 

museumstilbud til unge voksne med særlige psykiske behov. 

 

Unge voksne med særlige behov som følge af psykiske diagnoser er 

underrepræsenterede på de danske museer, og Gammel Estrup skal derfor i 

2022 og 2023 udvikle formidlingstilbud målrettet netop denne målgruppe i 

projektet ”Museum uden hæmninger”: 

 ”Alle har ret til fede museumsoplevelser, og lige præcis unge 

voksne med særlige psykiske behov er en brugergruppe vi ikke ved særligt 

meget om i forbindelse med museumsbesøg. Med det her projekt får vi 

mulighed for at afprøve og udvikle forskellige tilbud til netop denne 

målgruppe, som derefter kan implementeres på museer landet over”, 

forklarer Anders Sinding, som er museumsinspektør ved Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum og initiativtager til projektet. 

 

Brugerne kommer til orde 

Meningen med projektet er at udvikle konkrete tilbud i form af for eksempel 

analoge og digitale rundvisninger og lydvandringer, udstillinger og 

tilrettelagte forløb, der henvender sig til unge voksne med diagnoser som 

Downs Syndrom, autismespektrum-forstyrrelser, ADHD eller andre særlige 

behov. Anders Sinding fortæller, at processen foregår i tæt samarbejde med 

den lokale Djurslands Folkehøjskole og skolens elever. 

 ”Vi skal med projektet lære den her brugergruppe rigtig godt at 

kende, så vi kan udvikle bæredygtige museumstilbud, der efterfølgende kan 

bruges på museer over hele landet. Det gør vi kun ved at invitere brugerne 

indenfor – både på museet og i processen med at udvikle formidlingen – og 

jeg glæder mig til samarbejdet med folkehøjskolen og blive klogere på, 

hvad elever og ansatte ønsker og forventer af museumsbesøg”, siger han. 

 Projektet Museum uden hæmninger løber fra sommeren 2022 til 

sommeren 2023. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og udføres 

                

             

            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/


16 dec 21 
ME 
 
 

2/3 

af Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum i samarbejde med 

Djurslands Folkehøjskole, der har særligt fokus på inklusion af personer 

med forskellige udfordringer blandt andet udviklingshæmning. 

 

For yderligere information om projektet kontakt museumsinspektør Anders 

Sinding på T 8648 3001 eller ans@gammelestrup.dk.  

 
 

 

Elever fra Djurslands Folkehøjskole skal være med til at udvikle 
msueumstilbud til unge med særlige psykiske behov i projektet Museum 
uden hæmninger, der påbegyndes i 2022. Foto: Djurslands Folkehøjskole. 
 
 

 
 
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har netop modtaget en 
halv million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen til udvikling af 
museumstilbud til projektet Museum uden hæmninger. 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. 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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