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Børnemuseum på Gammel Estrup i 

Vinterferien 
 
Børn og barnlige sjæle kan i skolernes vinterferie prøve kræfter 

med rigtigt museumsarbejde, når Gammel Estrups formidlere 

har fundet graveredskaber og museumsgenstande frem.  

Museumsformidler Anders Sinding fortæller: ”Historiske genstande fra 

herregården skal udgraves, registreres og formidles i Gammel Estrups eget 

børneværksted. Vi skal lære om historiske perioder og hvis man har lyst, 

kan man klæde sig ud i historisk tøj og få taget sit eget portrætfoto. 

Billederne skal desuden bruges til den næste store udstilling på Gammel 

Estrup, ”Mit Gammel Estrup”, forklarer han. 

Børneværkstedet er åbent imellem kl. 12 og kl. 15 hver dag i 

skolernes vinterferie 10.-18. februar. Der vil også være åbent inde på det 

rigtige udstillingsværksted, så man kan hjælpe museets museumsbetjente 

med at bygge på særudstillingen ”Mit Gammel Estrup”, som skal åbne 24. 

februar.   

”Hver dag i vinterferien er der også specielle 

børneomvisninger kl. 11 og kl. 15, hvor vi kommer helt tæt på de mange 

spændende og hemmelighedsfulde museumsgenstande”, supplerer Anders 

Sinding. Gammel Estrup har åbent alle dage i vinterferien kl. 10-16. Børn 

under 18 år går gratis ind – voksne 45 kr. 

 

For yderligere information kontakt museumsformidler Anders Sinding på 

ans@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 
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Der er fokus på børnene i vinterferien på Gammel Estrup. Her kan man 
prøve kræfter med museumsarbejdet og blandt andet være med til at 
udgrave spændende genstande og bygge udstillinger. Foto: Gammel Estrup 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er børnemuseum på Gammel 
Estrup i vinterferien. Her kan man 
få taget sit portrætfoto som grever 
og baroner i gamle dage og 
bidrage til udstillingen ”Mit 
Gammel Estrup”.  
Foto: Gammel Estrup.   
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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, 
heraf ca. 5.000 fra udlandet. 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 6 
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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