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PRESSEMEDDELELSE

Gammel Estrup holder herregårdsmarked for
børn
Gammel Estrup åbner 23.-24. juni portene for store og små til et
festligt 1700-tals marked, og der er ekstra meget at opleve for
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kan gennemleve en dag som barn af adelen for godt og vel 250 år
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siden.
Brovtende bønder fylder borggården med larm, når de udøver deres gamle
håndværk og falbyder varer. Musikanterne spiller folkemelodier og gøglerne
laver ildshow. Duften af helstegt gris og pandekager over bål breder sig på
pladsen. Og inde i salene går de adelige rundt i store silkekjoler og pudrede
parykker og musicerer og øver deres fransk. I haven holder guvernanten skik
med herskabets børn, som laver gymnastik, for der er netop i denne tid
kommet fokus på børns sundhed. Bondebørnene står klar til at hjælpe, når
bolden triller for langt væk, eller keglerne er væltet og skal rejses igen. Det
kan ikke have været let at skulle nøjes med at stå på sidelinjen og kigge.
”På dette års herregårdsmarked ser vi 1700-tallet gennem et
barns øjne, med alt hvad det indebærer af lærdom, opdragelse og dannelse,
klasseskel, forventninger og drømme. Derfor har vi skruet helt op for
børneaktiviteterne. Man kan blandt andet prøve de smukke adelskjoler og
parykker og deltage i et 1700-tals modeshow og gymnastikundervisning.
Man kan også lave sit eget ordensbånd, man kan være med når kanonen
bliver affyret, og man kan lære at fægte som en ægte adelsmand i
fægteskolen. I Borggården kan man opleve bondebørnene, som hjælper til i
boderne, og hvis man kommer for tæt på, kan det være, at man selv bliver
sat i sving”, fortæller museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær, som er
tovholder på Børnenes Herregårdsmarked.
I lære som greve eller grevinde
I 1700-tallet handlede børnenes liv om at blive klar til voksenlivet. For
bønderbørnene betød det en masse hårdt arbejde fra en ung alder. For
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adelsbørnene betød det en dannelsesproces, hvor man skulle lære at opføre
sig som greve eller grevinde. Drenge og piger blev opdraget vidt forskelligt,
drengene skulle for eksempel oplæres til at overtage driften af godset efter
deres fædre, og de skulle kunne ride og fægte, mens pigerne skulle lære at
begå sig som ægte adelsdamer, der fødte slægten børn og kunne begå sig
med den rette holdning i de finere kredse på de bonede gulve.
”På markedet kan børn prøve kræfter med nogle af de
opgaver og pligter, som hørte til børnelivet i 1700-tallet. Og det er meget
anderledes, end den pædagogik og de forventninger, der møder børn nu
om dage. Forhåbentlig sætter det nogle tanker i gang om både historien og
den hverdag, som børnene vokser op i idag”, siger Marie Kirstine Elkjær.
For yderligere info, interview og billeder kontakt museumsinspektør Marie
Kirstine Elkjær på T 8795 0703 eller me@gammelestrup.dk.
De bedste hilsener
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Gammel Estrup holder Børnenes Herregårdsmarked 23.-24. juni, hvor man kan
opleve, hvordan det var at være barn for 250 år siden – både hvis man var født ind
en i en af landets rigeste adelsfamilier eller hvis man var barn af en almindelig
fæstebonde. Foto: Gammel Estrup
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Tilbage i 1700-tallet skulle enhver adelsdreng oplæres i fægtekunst. På Børnenes
Herregårdsmarked på Gammel Estrup kan publikum lære at fægte som ægte
adelsmænd i fægteskolen i haven. Foto: Gammel Estrup.

Udseendet var vigtigt i 1700-tallet. På Børnenes Herregårdsmarked på Gammel
Estrup kan alle børn prøve at blive klædt på og ’stylet’ som en adelsfrøken eller ung
greve. Foto: Gammel Estrup
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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
indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk, iskældre,
alléer, skove, marker og kulturlandskab 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 Herregårdsmarked 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. 5.000 fra udlandet. Der er åbent hele året bortset fra helligdagene i
julen, januar måned samt mandage i vinterperioden. Museet har
billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum.

•

Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 6 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 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk.
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