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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

Gammel Estrup får hjælp til at holde på 

varmen 

 

Med en bevilling fra Norlys Vækstpulje på 130.000 kr. til 

tilpasning af vinduer og udskiftning af tætningslister går Gammel 

Estrup Danmarks Herregårdsmuseum nu en lunere fremtid i 

møde. 

 

Bevillingen fra Norlys Vækstpulje er en kærkommen håndsrækning for 

Gammel Estrup, for ligesom mange andre virksomheder og institutioner 

landet over står museet på Djursland med en varmeregning på himmelflugt: 

 ”Vi er meget taknemmelige for, at vi nu får hjælp fra Norlys 

Vækstpulje. Vores varmeregning er inden for det sidste halve år steget med 

over 100%, så vi har virkelig en udfordring. Og vi er sådan set bundet på 

hænder og fødder, for vi kan ikke bare lukke museet og slukke for varmen. 

Museets udstillingsområde må nemlig ikke komme under en 

bevaringstemperatur på 10 grader, for så tager de kostbare interiører og 

genstande skade, og kontorfløjen skal varmes op til minimum 18 grader, 

for at medarbejderne har et ordentligt arbejdsklima”, forklarer 

museumsdirektør Kasper Steenfeldt Tipsmark. 

   

Svært at holde varmen 

Gammel Estrup er særligt hårdt ramt af de stigende energipriser, da den 

nuværende hovedbygning stammer helt tilbage fra 1600-tallet. Den gamle, 

fredede bygning er derfor svær og dyr at opvarme. Kasper Steenfeldt 

Tipsmark uddyber: 

 ”Dengang herregården blev bygget, tænkte man jo ikke i 

hulmursisolering, genvindingsanlæg eller termoruder, så i dag er det svært 

at holde på varmen i den gamle bygning. Det er et stort problem i disse 

tider, hvor varmepriserne er på himmelflugt og dermed presser museets 

økonomi, men det store varmetab er jo heller ikke er hensigtsmæssigt for 

miljøet. Derfor er vi meget glade for, at vi nu kan tage første skridt i 

retning af at nedbringe energiforbruget på den gamle herregård” 
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Arbejdet med tilpasning og udskiftning af tætningslister på 39 

vinduer i administrationsfløjen på Gammel Estrup går i gang lige efter nytår 

og forventes færdigt i løbet af januar 2023. Arbejdet støttes af Norlys 

Vækstpulje, der særligt prioriterer klimaforbedringer, energirenoveringer og 

bæredygtigt iværksætteri med formålet at støtte den grønne omstilling. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Kasper Steenfeldt 

Tipsmark på T 8648 3001 / 3052 7701 eller kst@gammelestrup.dk. 

 

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 
 
 
 

  
 
Humøret er højt på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, hvor 
man netop har fået tilsagn om støtte fra Norlys Vækstpulje. Vinduer skal 
nu tilpasses og tætningslister udskiftes, så man bedre kan holde på varmen 
på den gamle herregård. Foto: Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum.   



16 dec 22 
ME 

3/1 

Fakta om Gammel Estrup 

 
• Herregården Gammel Estrup. Gammel Estrup er en af Danmarks bedst 

bevarede Renæssanceherregårde. Gammel Estrup var i mere end 600 år i 
samme families eje. 

 

• Danmarks Herregårdsmuseum. Museet blev oprettet i 1930. 
Danmarks Herregårdsmuseum er i dag et statsanerkendt specialmuseum. 
Museet beskæftiger sig med de godt 730 danske herregårde, og alt hvad 
dertil hører af herskab og tjenestefolk, bygninger og arkitektur, skove og 
marker, haver og kulturlandskab, indretnings- og boligkultur, malerkunst 
og møbler mm. Museet er en selvejende institution. 

 

• Udstilling inde og ude. Gammel Estrups udstilling rummer en række 
enestående interiører for herskab og tjenestefolk fra omkring år 1500 og 
frem til første del af 1900-tallet. Desuden kan man opleve et helstøbt 
kulturmiljø med historiske haver, driftsbygninger og arbejderboliger. 

 

• Dansk Center for Herregårdsforskning. Gammel Estrup er hjemsted 
for det nationale forskningscenter Dansk Center for Herregårdsforskning. 
Centeret er tovholder på det europæiske ENCOUNTER (European Network 
for Country House and Estate Research).   

 

• Aktiviteter. Museet afholder årligt en række store arrangementer 
herunder 1700-talsfestivalen, Allehelgensaften og juleaktiviteter i 
forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. 

 

• Børn og unge. Museet har en aktiv kulturtjeneste for børn og unge og er 
regional koordinator i Skoletjenesten- videnscenter for eksterne 
læringsmiljøer. 

 

• Besøgende. Gennemsnitligt er besøgstallet knap 100.000 om året 
(sammen med nabomuseet Det Grønne Museum). Gammel Estrup har 
desuden over en halv million besøgende online hvert år. 

 

• Personale og frivillige. Personalet består af ca. 15 personer – heraf 8 
fastansat. Museumsdirektør Kasper Steenfeldt Tipsmark har ansvaret for 
den daglige ledelse. Gammel Estrups frivillignetværk har ca. 150 
medlemmer. 

 

 

 

 

 


