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PRESSEMEDDELELSE

Sommerferie for pilfingre på Gammel Estrup
Det klikker og dinger i skolestuen på Gammel Estrup i skolernes
sommerferie. Begyndelsen på sommerferien, betyder nemlig også
begyndelsen på en ny tidsalder på herregården. Museet åbner en
ny udstilling med 1920’erne som omdrejningspunkt, og i den
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forbindelse kan familiens pilfingre få lov til at slå sig løs iblandt
datidens moderne teknologiske apparater.
Ved indgangen til 1900-tallet stod samfundet på tærsklen til moderne tider.
Greven på Gammel Estrup, der flyttede ind i 1918, indrettede sig således
med tidens moderne opfindelser som grammofon og telefon, der kom til at
stå midt imellem slægtens gamle portrætter og møbler.
”Når man bevæger sig igennem den nye udstilling, kan det være meget
fristende at begynde at pille ved de mange spændende dimser og
dingenoter, der symboliserer teknologiens fremdrift i begyndelsen af 1900tallet. Den samme følelse har herregårdens beboere nok også haft, da de
første gang stiftede bekendtskab med de mærkelige apparater, og selvom vi
i dag har bevæget os langt væk fra datidens teknologi, er genstande som
håndoptrukne grammofoner og telefoner stadig enormt fascinerende. Det
er nærmest helt magisk når det virker”, siger museumsformidler Anders
Sinding begejstret.
Gammel Estrup har derfor indrettet et særligt teknologisk legerum, hvor
man kan komme helt tæt på de gamle opfindelser og maskiner fra 1920’erne
og opleve den analoge mekaniks forunderlige verden, samtidigt med at man
kan få lov at pille ved de gamle ting. Hele familien kan være med, og for de
mindste er der desuden indrettet en garage med pedaldrevne retrobiler.
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•

Udstillingen Moderne tider hos greven åbner for publikum 30. juni.

•

Der er familieaktiviteter hele sommerferien 30. juni – 12. august.

•

Gammel Estrup har åbent kl 10-17 alle dage.

•

Der er åbent med salg af kaffe og kage i Herregårdskøkkenet.

•

Entre for voksne er 100 kr – børn under 18 år er gratis. Billetten
gælder også til nabomuseet Det Grønne Museum.

For yderligere info, interview og billeder kontakt museumsformidler Anders
Sinding direkte på T 8795 0705 / 8648 3001 eller ans@gammelestrup.dk.

Gammel Estrup har i sommerferien indrettet et særligt teknologisk legerum med
opfindelser og maskiner fra 1920’erne. Man kan blandt andet prøve
skrivemaskiner, telefoner og grammofoner med håndsving. Fotos: Gammel Estrup.

I 1918 flyttede den sidste greve ind på Gammel Estrup og indrettede sig med tidens
moderne opfindelser som grammofon og telefon, der kom til at stå midt imellem
slægtens gamle portrætter og møbler. Samtidig med sommerferiens begyndelse
åbner Gammel Estrup fire værelser, der illustrerer de moderne tider hos greven.
Her ses herskabet foran hovedbygningen i 1920’erne – den sidste greve yderst til
venstre 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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