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Til te på slottet i vinterferien
’Greven’ og ’grevinden’ på Gammel Estrup inviterer til teselskab i
vinterferien. Her kan man håndmale sit eget porcelæn og som en
distingveret gæst nyde luksuriøse og eksotiske drikke i
greveparrets private gemak. Te, kaffe og chokolade er nemlig ikke
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bare fint og velsmagende, det er også sundt, hvis man altså skal
tro på, hvad de sagde for 300 år siden.
For 300 år siden var handelsvarer fra eksotiske lande i høj kurs. Te, kaffe og
kakao blev handlet og brugt som del af overklassens og borgerskabets
iscenesættelse. Det var nemlig dyrt og fint med de varme drikke og ikke nok
med det, så var det også sundt. Det mente blandt andet den kendte danske
forfatter Ludvig Holberg, der ofte forsvarede sit forbrug af ’Thee- og Caffé
Drik’. De varme drikke var også yderst populære på herregårdene, hvor man
fulgte de nyeste trends og tendenser. Museumsformidler Anders Sinding
fortæller:
”Det var vigtigt at have de rigtige remedier til det luksuriøse
forbrug. Det havde man gerne blandt de rige på herregårdene. Her var der
rigeligt med porcelænskander og kopper til at understøtte et rigt forbrug af
de dyre dråber. På Gammel Estrup bestod samlingen af hele 885 stykker
porcelæn. Porcelænet var formet og navngivet efter brugsformål, så
omgangen med drikkene var korrekt, men møblementet kunne også være
indrettet derefter, og ligeledes udformet af eksotiske materialer, for
eksempel dyre træsorter til at udgøre tebordet hvor hele seancen foregik”.
Luksusvarer fra fjerne egne
Te, kaffe, silke og porcelæn. Mange af de helt almindelige genstande, som vi
tager for givet i dag, var nye, spændende og ikke mindst luksuriøse for 300
år siden. Europæere oprettede fra begyndelsen af 1600-tallet såkaldte
ostindiske kompagnier, som stod for handlen i Asien. Fra midten af 1600tallet begyndte en egentlig tehandel med Kina, og i 1656 kom den første
kendte tekande til Danmark sendt fra en dansk diplomat i Amsterdam til
Frederik den 3. Herfra begyndte de fine varer at vinde indpas blandt
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aristokrater og lignende, da teen ikke alene smagte godt, men også var et
åbenlyst tegn på rigdom og status.
”Handelsvarer fra fjerne egne var et statussymbol uden lige i
1700-tallet, og endnu bedre var det, hvis varerne også var noget, man
kunne nyde. På Gammel Estrup var det luksuriøse forbrug en afgørende
del af den adelige selvforståelse og både beretninger, bygninger og fund,
vidner om deres hæsblæsende livsstil. I dag kan man se luksuslivet i alt fra
orangerierne med sydfrugter i haven til det fine østindiske porcelæn, der
både findes som samling på museet og som skår i voldgravene”, fortæller
Anders Sinding.
I vinterferien får Gammel Estrups gæster et levende møde
med 1700-tallet i den særligt indrettede tesalon, der ligger i skolestuen i
borggården. Her inviterer en udklædt formidler på te og chokolade, mens
man kan male sin egen porcelænstallerken og deltage i lege, der knytter sig
til det luksuriøse forbrug blandt 1700-tallets grever og grevinder. Gammel
Estrup har åbent alle dage i vinterferien 9.-17. februar kl 10-16. Tesalonen er
åben kl 11-15. Entre til museet er 90 kr, og i hele februar måned får man et
gratis årskort med, når man køber billet. Børn under 18 år er gratis. Det
koster 20 kr at male sin egen porcelænstallerken.
For yderligere information kontakt museumsformidler Anders
Sinding på ans@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.

I vinterferien kan man være
med til en tesalon, som den
foregik i adelige kredse i 1700tallet. Foto: Gammel Estrup.

Porcelæn er blevet kaldt ’det
hvide guld, fordi det var så
kostbart før i tiden. I dag er
porcelænet allemandseje. I
vinterferien på Gammel Estrup
kan man komme til teselskab
med ’greven’, og børn male
deres egen porcelænstallerken.
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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