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Fornemme feriefornøjelser for alle 
 

Gør som greven på Gammel Estrup for 100 år siden, og fordriv 

sommeren i herregårdshaven. Museet har blandt andet anlagt en 

minigolfbane i barokhaven. 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum inviterer indenfor i 

herregårdshaven i sommerferien 29. juni til 11. august med en række 

forskellige aktiviteter. En minigolfbane sætter særligt fokus på herskabets 

fritidsaktiviteter, som var forbundet med magt og prestige: 

”Det selskabelige liv på herregårdene blomstrede med 

mange gæster navnlig i sommerperioden, hvor herregårdens omgivelser 

med skove, enge og park var ideelle til udendørs fornøjelser. I modsætning 

til langt størstedelen af befolkningen beskæftigede herregårdens herskab 

sig nemlig ikke med hårdt fysisk arbejde og netop det faktum, at de havde 

fri til at fordrive tiden med ikke-produktivt arbejde, var et symbol på status 

og definerede godsejerstanden som samfundsklasse i forhold til andre. 

Udendørs fritidsaktiviteter spillede en stor rolle for det herskabelige liv 

både for at fylde tiden ud, men også som en måde for herskabet at 

motionere, når nu de ikke beskæftigede sig med fysisk arbejde”, fortæller 

Anders Sinding, som er museumsformidler ved Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum. 

 

Aktiviteter ude og inde 

Udover at træne sine minigolf-evner, kan man også få grønne fingre i 

Orangeriet, hvor man kan prøve at dyrke sin egen plante. Man kan desuden 

opleve den blomstrende prydhave, den frodige nyttehave samt æbleskoven 

og besøge naturlegepladsen eller det nye drivhus, som rummer eksotiske 

vækster som vindruer og ferskner. 

Man kan også søge tilflugt bag herregårdens kølige mure, 

hvor der er arrangeret en børneskattejagt og et særligt familiespil om den 
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såkaldte ”lensafløsning”. Butikken og Herregårdskøkkenet er også åbne alle 

dage med salg af saftevand og is, kaffe og kage. 

Der er sommerferie på Gammel Estrup 29. juni-11. august kl. 

10-17. Entréen er 100 kr. for voksne. Børn under 18 år går gratis ind. 

Billetten gælder også til nabomuseet Det Grønne Museum. 

 

For yderligere information kontakt museumsformidler Anders 

Sinding på ans@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

 

 
 
For 100 år siden var fritid kun de færreste forundt, og det var prestigefyldt at have 
tid til andet end fysisk arbejde. Flere sportsgrene opstod som tidsfordriv for eliten, 
blandt andet golf, som blev udbredt blandt danske adelige i slutningen af 1800-
tallet. Her ses Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs og hustru Fritze 
Frijs på golfbanen i Kairo. Mogens Frijs putter, mens hustruen og baron Rubido 
Zichy, Østrig, ser på. Man kan prøve kræfter med den herskabelige fritidsaktivitet i 
sommerferien på Gammel Estrup, hvor der er anlagt en minigolfbane i barokhaven. 
Foto: Foto: ”Billeder fra min rejse 1911” af lensgrevinde Frederikke (Fritze) Sophie 
Elisabeth Krag-Juel-Vind-Frijs. 
 

 
 
Gammel Estrup inviterer indenfor i herregårdshaven med aktiviteter for hele 
familien i sommerferien. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
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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. 
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 7 
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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