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I anledning af 1. maj danner Skovarbejderhuset ramme om et
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spændende særarrangement for hele familien. Her kan man
opleve tilværelsen for de skov- og landarbejdere, der for knap 100
år siden var tilknyttet herregården Gammel Estrup.
I anledning af Arbejdernes Internationale Kampdag og Skovens Dag bliver
dørene slået op til Skovarbejderhuset, hvor man kan få et glimt at livet som
skovarbejder anno 1930. Herregårdsskoven vises frem, og man kan høre om
dens brug, drift og historie.
”Vi vil rigtig gerne vise gæsterne, hvordan skovens arbejdere levede,
hvad deres arbejde indebar, og hvordan de udnyttede alle de ressourcer,
der findes i skoven. Hele familien hjalp til, hvor de kunne. Skovarbejdet var
ofte et tomandsarbejde, så fællesskab, samarbejde og familie er i højsæde
på sådan en forårsdag som 1. maj”, fortæller museumsformidler Helle
Ingerslev Kristensen fra Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.
Familiehygge i skoven
Hele familien kan være med, når museets formidlingsmedarbejdere iført
tidstypiske dragter åbner dørene til det stemningsfulde lille hus. Måske er
man heldig at se skovarbejderen arbejde med træ, og børn og barnlige sjæle
kan slå sig løs med stylter, hinkesten og andre udendørs aktiviteter, som
landarbejderbørnene for ca. 100 år siden.
Husmoderen tænder op i brændekomfuret og laver kaffe på Madam
Blå, eller serverer en kælderkold hvidtøl. Der bliver tændt op på bålpladsen
ved huset og lavet mad efter historiske opskrifter. For kun 20 kr. kan man
købe en varm portion suppe, et stykke sigtebrød og en pandekage som
dessert.
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Kl. 11 og 14 kan de særligt interesserede følge med Helle Ingerslev
Kristensen på en kulturhistorisk vandring i skoven, hvor hun fortæller om
herregårdsskovenes spændende historie.
Arbejdernes internationale Kampdag har været fejret den 1. maj siden
1889, og da skovarbejderfamilien i 1930 flyttede ind i det lille hus i Lunden,
var Danmarks første arbejderparti allerede en realitet. I år er markeringen af
1. maj slået sammen med Skovens Dag, der er en landsdækkende
tilbagevendende dag, der giver mulighed for at komme en tur ud i det fri og
prøve forskellige aktiviteter.

Praktisk


Arrangementet finder sted d. 1. maj kl. 10-15



Skovarbejderhuset ligger i Lunden ved Gammel Estrup på
vejen mod Randers



Parkering kan ske på vigepladsen ca. 100 m. øst for huset



Der er gratis entré til arrangementet

For yderligere information, udtalelser og billeder kontakt museumsformidler
Simone Wildau Hansen på swh@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.
De bedste hilsner fra
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

Det lille skovarbejderhus i Lunden var i 1930’erne beboet af familien Brøsted. I dag
er det restaureret og hører under Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. Huset
danner d. 1. maj ramme om markeringen af både Skovens Dag og Arbejdernes
Internationale Kampdag.
Foto: Martin Dam Kristensen
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Den 1. maj kan både store og små kan prøve kræfter med skovarbejdernes
forskellige redskaber, eller slå sig løs med forskellige slags udendørs legetøj, som
for eksempel stylter og hesteskokast.
Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet

I anledning af 1. maj og Skovens Dag er museets formidlere iklædt tidstypiske
dragter og fortæller om hverdagslivet for skovarbejderfamilien i Lunden i
1930’erne.
Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
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Fakta om Gammel Estrup - Herregårdsmuseet


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 - Herregårdsmuseet og er en
selvejende institution.



Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel
Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og
anvende en passende del af den til en samling, der viser
herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved
Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit
ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.



Gammel Estrup – Herregårdmuseet 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 – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og
Arkitektskolen Aarhus.



Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned
og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og
tjenestefolk.



Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca.
5.000 fra udlandet.



Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt
mandage i vinterperioden.



Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og
har ca. 150 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse
med museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.



Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på
museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør,
2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for
Herregårdsforskning.



Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige
ledelse.



For mere information tjek www.gammelestrup.dk,
www.facebook.com/gammelestrup,
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på Tel 8648
3001 eller post@gammelestrup.dk.
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