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International Kampdag fejres på 

skovarbejdermanér  

 

I Skovarbejderhuset i Lunden ved Gammel Estrup på 

Norddjursland fejres Arbejdernes Internationale kampdag den 1. 

maj med en festlig skovarbejderdyst mellem museets formidlere, 

socialdemokraten Leif Lahn og 8. årgang fra den lokale skole. 

 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet ønsker med arrangementet at stille 

skarpt på fortidens landarbejderes vilkår og arbejdsliv:  

 ”Livet som skovarbejder for hundrede år siden var slidsomt. 

Det var jo før man havde maskiner til skovning, så man måtte fælde 

træerne med håndredskaber som økse og sav, og transporten foregik med 

heste. I dag er skovbruget jo blevet mekaniseret, og det kan være svært at 

forstå, hvordan livet i skoven var før i tiden. Derfor har vi arrangeret den 

her dyst, hvor skolebørn fra vores lokale folkeskole i Auning kan prøve det 

hårde arbejde på egen krop”, forklarer museumsformidler Helle Ingerslev 

Kristensen.  

 Udover dysten vil direktør ved Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet Britta Andersen og folketingspolitiker Leif Lahn (S) tale 

ved arrangementet. Ved Skovarbejderhuset står museets formidlere klar til 

at fortælle om skovarbejderlivet for hundrede år siden, og i løbet af dagen vil 

Gammel Estrups kogekone sælge lidt til ganen, som passer sig for en 

landarbejder ved indgangen til forrige århundrede. 

 

Praktisk info om 1. maj i Herregårdsskoven: Skovarbejderdyst og 

taler foregår kl. 10-11. Herefter er der mulighed for at fejre 1. maj på egen 

hånd på pladsen ved Skovarbejderhuset frem til kl 16. Man kan købe mad og 

drikke på pladsen. Pladsen lukker kl. 16.00. Parkering kan foregå ved 

vigepladsen ca. 300 meter øst for Skovarbejderhuset, og det sidste stykke vej 

frem til huset foregår til fods. Det er gratis at deltage, tilmelding er ikke 

nødvendig. 
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1.maj er der fokus på skovarbejderliv i Lunden ved Gammel Estrup. 

Socialdemokraten Leif Lahn får hjælp af 8. klasser fra den lokale Auning Skole, når 

han skal forsøge at slå museets formidlere i klassiske skovarbejderdiscipliner.  

Foto tv: Steen Brogaard. Foto th: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. 

 

 
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 T 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk. 
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