
GAMMEL ESTRUP 

Undervisningstilbud til 

Ungdomsuddannelser 

Gammel Estrup tilbyder en række 

undervisningstilbud, der understøtter og 

perspektiverer undervisningen i klassen. 

 

På Gammel Estrup er der mulighed for et 

personligt og sanseligt møde med 

kulturarven, hvor oplevelse og faglighed 

hånd i hånd. 

 

Hæftet indeholder en oversigt over museets 

tilbud til ungdomsuddannelser 

 

Følg med i særlige tiltag på: 

 

www.gammelestrup.dk 

PRAKTISK 

 

Alle forløb er udarbejdet og udført af 

akademikere.  

 

Varighed: ca. 3 timer 

Pris: 750 kr.  

Antal elever: Op til 30 elever. 

 

Ønskes der to hold elever fordobles prisen. 

Ønskes der udelukkende en omvisning på en 

time eller anden specialaftale er timeprisen 

250 kr. pr. hold. 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

 

Ring eller skriv, så kan vi i fællesskab 

planlægge jeres besøg på museet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Sinding 

 

Museumsformidler 

Cand.theol. 

 

ans@gammelestrup.dk 

8795 0705 

 



MAGTENS BOLIG 

Fag: Historie A 

Varighed: 3 timer 

Tema: Herregårdens mange historier, rum, 

genstande og portrætter er udgangspunktet for 

forløbet, hvor eleverne arbejder med den danske 

adels udviklingshistorie fra renæssancen og frem til 

lensafløsningslovens indførelse. Gammel Estrups 

bygninger, interiører og rum er prisme for 

undervisning om centrale udviklingslinjer og 

begivenheder i Danmarkshistorien. 

Forløb: Som forberedelse til forløbet arbejder 

eleverne med et sæt af herregårdshistoriske kilder, 

som efterfølgende anvendes til løsning af en række 

opgaver på selve museet. Komplet 

EN HERSKABELIG DØD 

 

Fag: Historie A 

 

Varighed: 3 timer 

 

Tema: Med udgangspunkt i den herskabelige døds 

kulturhistorie præsenteres eleverne for dødens og 

begravelsens historie samt herregårdenes og adelens 

betydning gennem historien. Fokus er på Danmark i 

perioden 1700 til i dag. Ud over adelens rolle i 

samfundet kommer vi også ind på den 

samfundsmæssige udvikling fra adelsvælde til 

enevælde og frem til demokratiets indførelse i 1849 

og dens konsekvenser for adelstanden. 

 

Forløb: Før besøget arbejder eleverne med et unikt 

sæt af herregårdshistoriske kilder, som efterfølgende 

anvendes til løsning af en række opgaver på selve 

museet. På Gammel Estrup arbejder eleverne med 

konkrete spor fra fortidens gravkultur blandt adelige 

i Gammel Estrups kapel, gravsætningen i 

herregårdsskoven og Auning Kirke. 

INNOVATIONSFORLØB 

Varig: Aftales individuelt. 

På dette forløb danner Gammel Estrups rum, 

genstande og stemninger baggrund for kreative og 

innovative læringsprocesser. Som afslutning på 

forløbet producerer eleverne et forslag til et produkt, 

som de kan opføre delvist eller skitsere for gruppen 

og museumsformidleren. Forløb lægger op til tvær- 

og flerfaglighed samt udvikling af elevernes 

karriekompetencer og entreprenørmæssige 

ARVEN 

Fag: Historie A 

Varighed: 3 timer 

Nyt i 2019! 

Grenaa Egnsarkiv og Gammel Estrup giver i 

fællesskab eleverne et helstøbt, autentisk møde med 

det historiske arbejde og fagets metoder.  Arven er 

et interaktivt og analogt læringsscenarie, der sætter 

eleverne i rollen som slægtsforskere og historikere, 

der har fået til opgave at løse et problem. Igennem 

vurderingen af en alsidig kildebank, der knytter sig 

til herregårdshistorien skal eleverne undersøge og 

vurdere autentisk og kontrafaktisk kildemateriale af 

forskellig karakter med det formål at finde den 

sande arving til adelsslægtens Scheel.   


