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Hold sommerferie i 1930 

 

Mange danskere bruger sommerferien på at tage på en flyrejse til 

et andet land, men hvad med en rejse tilbage i historien? På 

herregården Gammel Estrup på det nordlige Djursland har man i 

sommerferien mulighed for at holde ferie i det autentiske 

skovarbejderhus fra 1930’erne. 

 

Og det er ikke bare rammerne, der er som i gamle dage. Familier, der lejer 

sig ind i huset, skal også leve, som man gjorde for knap 100 år siden: 

 ”Meningen med opholdene i huset er, at folk skal mærke 

historien på egen krop. Man bliver derfor iklædt typisk arbejdertøj fra 

perioden, og så får man udleveret en kasse med fornødenheder bestående 

af råvarer og opskrifter, så man selv kan tilberede mad på 

brændekomfuret”, siger Anders Sinding, som er museumsformidler ved 

Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum, og fortsætter ”vi håber, at 

opholdene sætter tankerne i gang hos både børn og voksne og skaber en 

bedre forståelse – både af livet på landet før i tiden og af vores moderne 

hverdag i dag.”. 

Skovarbejderhuset er åbent for publikum i dagtimerne, så 

beboerne i huset må også være klar til at tage imod turister og andre, som 

kommer forbi som en del af deres museumsbesøg. 

 

Fakta 

• Et ophold i huset varer tre dage og to nætter. 

• Der kan bookes ophold indtil oktober måned 

• Et ophold koster 1.800 kroner 

• Der kan være to voksne og tre børn i huset 

• Yderligere info og booking hos Anders Sinding på 

ans@gammelestrup.dk eller T 8795 0705 

 

For yderligere information kontakt museumsformidler Anders Sinding på 

ans@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 
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På Gammel Estrup kan man rejse tilbage i tiden og holde sommerferie som 
skovarbejderfamilie i 1930. Foto: Gammel Estrup, Danmarks 
Herregårdsmuseum. 
 
 

 
 
Der må ikke bruges moderne hjælpemidler, når man bor i 
Skovarbejderhuset ved Gammel Estrup. Al mad tilberedes for eksempel på 
det lille støbejernskomfur. Foto: Gammel Estrup, Danmarks 
Herregårdsmuseum.  



23 apr 18 
ME 
 

3 

 

 

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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