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PRESSEMEDDELELSE 
 

Naturens Dag markeres med husflid af 

skovens materialer 

 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet inviterer til Naturens Dag i 

Skovarbejderhuset med husflid og det bedste fra husets lille 

brændekomfur. 

 

På Naturens Dag den 11. september tændes der op i brændekomfuret i det 

hyggelige køkken i skovarbejderhuset i den gamle herregårdsskov Lunden 

ved Gammel Estrup. Og hvis man er heldig, er der både kaffe på kanden og 

friskbagte vafler til de besøgende. Samtidig kan man opleve træskæreren 

arbejde og selv være med til husflid med naturens egne materialer. 

 

Snit din egen ske med Søren Ske 

Førhen var land- og skovarbejderne selvforsynende med langt de fleste 

redskaber, og ofte havde landarbejderne deres egen ske med sig, når de 

skulle på herregården og arbejde og bagefter samledes om det fælles grødfad 

i herregårdens folkestue.  

”På Naturens Dag stiller vi skarpt på, hvordan forhåndenværende 

materialer på smukkeste vis blev anvendt til udformning af nødvendige 

redskaber og husgeråd. Her kan alle børn og barnlige sjæle under kyndig 

vejledning fra skovarbejderen og snitteeksperten Søren ’Ske’ udforme og 

snitte deres egen, flotte ske i træ. Søren Ske er en mester med kniv og træ og 

det vil også være muligt for publikum at købe hans unikke træskeer, 

fortæller museumsformidler ved Gammel Estrup – Herregårdsmuseet Helle 

Ingerslev Kristensen. 

Mens børnene snitter, kan man besøge skovarbejderhusets hyggelige 

køkken, hvor skovarbejderkonen på dagen serverer dampende varm kaffe fra 

Madam Blå og nybagte vafler bagt på gammeldags maner. Der er kun vafler i 

en begrænset mængde, så det gælder om at møde op i god tid. 

 

Arrangementet er gratis, og det foregår i tidsrummet 10-15. Parkering kan 

foregå på vigepladsen ved Randersvej (der går mellem Randers og Grenaa) 
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ca. 300 m. øst for Skovarbejderhuset. Parkerer man på parkeringspladsen 

ved museerne på Gl. Estrup, har man mulighed for at følge Sporet ved 

Gammel Estrup, som er en vandrerute, der passerer en række 

kulturhistoriske mindesmærker og spor i Lunden – herunder 

Skovarbejderhuset. Læs mere om Spor i Landskabet og vandreruten ved 

Gammel Estrup på www.spor.dk  

Arrangementet er en del af Naturens Dag, hvor Friluftsrådet, 

Danmarks Naturfredningsforening og en række lokalforeninger, kommuner, 

naturvejledere, kulturelle institutioner m.v. åbner naturen i hele landet for 

besøgende.  

 

For yderligere information kontakt museumsformidler Helle Ingerslev 

Kristensen på hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan møde snitteekspert Søren 

Ske i Skovarbejderhuset, når 

Gammel Estrup – Herregårdsmsueet 

inviterer til Naturens Dag 11. 

september. Foto: Gammel Estrup - 

Herregårdsmuseet 

 

 

 

 

 

Skovarbejderhuset i 

Lunden ved Gammel 

Estrup er ramme 

om Naturens Dag 

11. september. 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 80 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, find museet på 
Facebook eller Instagram eller kontakt museet på Tel 8648 3001 / 
post@gammelestrup.dk. 
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