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Gammel Estrup får ny direktør 

 

Den 1. maj sætter Kasper Steenfeldt Tipsmark sig i direktørstolen 

på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

Kasper Steenfeldt Tipsmark er historiker fra Aarhus Universitet og har en 

fortid som både praktikant og studentermedhjælper ved Dansk Center for 

Herregårdsforskning, hvor han også i øjeblikket er ved at lægge sidste hånd 

på sit ph.d.-projekt. Den nye direktør har således ikke bare en stærk 

faglighed indenfor herregårdshistorien, men også et stort kendskab til netop 

Gammel Estrup:  

 ”Fagligt er jeg opfostret på Gammel Estrup og har i den forstand 

fået herregårdshistorie ind med modermælken. Derfor er det også med en 

følelse af at vende hjem, at jeg nu tiltræder stillingen som direktør for 

museet. Jeg glæder jeg mig utrolig meget til at løfte nye, spændende 

projekter sammen med museets medarbejdere og mange frivillige, der 

ligesom jeg nærer en stor kærlighed til Gammel Estrup”, siger den 

kommende museumsdirektør og fortsætter: 

”Herregårdshistorien er historien om både storslåede bygninger, 

produktionslandskaber og samfundets øverste lag, og fortællingen om de 

mange landarbejdere og tjenestefolk, som også levede deres liv på de 

danske herregårde. Herregårdshistorien er derfor alle danskeres historie, 

og det er min ambition at cementere Gammel Estrups position som hele 

Danmarks herregårdsmuseum.  

 

En ny generation på et gammelt sted 

Kasper Steenfeldt Tipsmark efterfølger Britta Andersen, der igennem sit 22 

år lange virke som museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum har udviklet museet, så det i dag er førende indenfor 

både forskning og formidling af den danske herregårdshistorie. Kasper 

Tipsmark er klar til at tage stafetten og føre museet videre i den ånd, der 

kendetegner museet: 
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”Kasper Tipsmark kender Gammel Estrup og har sit fokus på 

netop historien om de danske herregårde og den betydning, som 

herregårdene havde for et stort lokalsamfund i gamle dage, hvor en hel 

egns befolkning arbejdede på gårdene. Kasper har et stort overblik, han er 

en ny generation på et gammelt sted, han er en holdspiller og sammen med 

vores dygtige medarbejdere vil han fortsætte den flotte udvikling, som 

museet har arbejdet med i mange år”, siger museets bestyrelsesformand 

Anna von Lowzow. 

 

For yderligere information kontakt bestyrelsesformand Anna von Lowzow 

på T 2333 0567 eller anna.lowzow@nordiskfilm.com. 

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

 

Fra 1. maj er Kasper Steenfeldt Tipsmark museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
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. 
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