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PRESSEMEDDELELSE
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet åbner for
overnatninger i Skovarbejderhuset
Lad telefon og iPad blive hjemme og skru tiden tilbage til 1930
lyder opfordringen fra det Djurslandske museum, der inviterer
besøgende til at prøve tilværelsen som skovarbejder på egen krop
Siden det lille skovarbejderhus i Lunden ved Gammel Estrup blev
restaureret i 2014, har det primært været brugt til formidling i museets
åbningstid. Gammel Estrup - Herregårdsmuseet har imidlertid oplevet stor
efterspørgsel fra folk, der gerne vil tilbringe længere tid i huset, og derfor
åbner museet nu op for at familier kan tilbringe en hel weekend i huset i
løbet af efteråret og vinteren:
”Mange mennesker i dag har en travl hverdag, hvor man hele tiden
er ”på”. De drømmer derfor ofte om at skrue ned for tempoet og komme i
kontakt med naturen – og hinanden”, fortæller museumsformidler Sofie
Bach Hansen og fortsætter: ”Et ophold i skovarbejderhuset i 1930’erne er en
enestående mulighed for at ”gå offline” og lade iPad og TV glide i
baggrunden til fordel for hyggelige aktiviteter som højtlæsning, spil og
andre indendørs sysler, hvor man kommer hinanden ved og er
nærværende på en anden måde, end man plejer i dag”.
Tæt på historien
På udvalgte weekender henover efteråret, kan man som familie eller gruppe
leje sig ind i Skovarbejderhuset og tilbringe tre dage i autentiske, historiske
rammer. Ved ankomsten får man udleveret en kasse med mad og opskrifter,
der er sammensat, så den passer til en skovarbejderfamilie omkring 1930.
En typisk efterårsmenu bestod for eksempel af stuvede grøntsager, stegt
flæsk og æblegrød. Rugbrød var også en vigtig del af den daglige kost.
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Man skal selv lave maden og i øvrigt leve livet som en skovarbejderfamilie
for knap 100 år siden. Dette liv var slidsomt, og tilværelsen bestod primært
af hårdt arbejde. Om aftenen, når dagens arbejde var overstået, samledes
familien i den hyggelige stue og læste eller fortalte historier i
petroleumslampens skær.
”Mange af de moderne bekvemmeligheder vi tager for givet i dag,
har krævet tid og arbejde. Der skal hentes vand og hugges brænde, og
maden skal tilberedes fra bunden på et støbejernskomfur, som skal holdes i
gang fra man står op om morgenen til man går i seng om aftenen. På
denne måde får man en fornemmelse af at komme helt tæt på historien”,
forklarer Sofie Bach Hansen, der håber, at husets gæster også har lyst til at
fortælle de forbipasserende museumsgæster, hvordan det er at bo i huset og
måske byde på en kop kaffe fra det lille støbejernskomfur.
Man kan finde yderligere information på museets hjemmeside
www.gammelestrup.dk eller kontakte museumsformidler Sofie Bach Hansen
på sh@gammelestrup.dk eller telefon 8648 3001.

Praktiske informationer:
Et ophold i skovarbejderhuset i tre dage koster 1800 kr. for en familie.
Prisen er inklusiv slutrengøring, velkomstkasse og mad. Se
hjemmesiden for ledige datoer
http://gammelestrup.dk/udstillinger/skovarbejderhuset/overnatning
-i-skovarbejderhuset.aspx
Overnatning i juleweekender koster 2000 kr. Er man interesseret, kan
man skrive til museet på sh@gammelestrup.dk for mere information
og booking.

Til efterår og jul inviterer Gammel
Estrup – Herregårdsmuseet familier
til at tilbringe en weekend som
skovarbejderfamilie i 1930’erne.
Skovarbejderhuset ligger i Lunden
ved herregården Gammel Estrup på
Norddjurlsnad. Foto: Martin Dam
Kristensen.
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Børnene kan også være med, når der skal tændes op i det gamle
støbejernskomfur, og laves mad efter gamle opskrifter. Foto: Gammel
Estrup - Herregårdsmuseet

Under opholdet i
Skovarbejderhuset, må man afprøve de gamle redskaber, som
skovarbejderen brugte i det daglige. Man kan f.eks. prøve at snitte sin egen
ske, flitsbue eller man kan lave en træmand: 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.

