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Første maj i fodsporene på fortidens 

skovarbejdere 
 

Onsdag den 1. maj inviterer Gammel Estrup til markering af 

Arbejdernes Internationale Kampdag med en historisk vandretur 

i den gamle herregårdsskov Lunden. Gammel Estrups frivillige 

skovarbejdergruppe står hele dagen klar med salg af kaffe og 

pandekager bagt på det lille brændekomfur i skovarbejderhuset. 

 

Gammel Estrup stiller på en særlig vandring skarpt på fortidens arbejdere på 

landet med udgangspunkt i Gammel Estrups skov- og landarbejdere og 

deres levevilkår. 

”På turen kan man høre mere om arbejdsvilkår og 

organisering af lands- og skovarbejderne ved indgangen til forrige 

århundrede. Disse erhvervsgrupper organiserede sig meget sent i 

sammenligning med arbejderne i byerne. Undervejs på turen vil man 

kunne høre mere om de fastansatte skovarbejdere, de løstansatte 

”herregårdsbørster”, og man kan høre mere om Gammel Estrups 

skovarbejderhus ”Mikkelsdalhuset” og det nu forsvundne skovarbejderhus, 

der gik under navnet ”Svingelhuset” nær Lundby”, fortæller 

museumsinspektør Helle Kristensen, som er guide på turen. 

 

Program 

Om dagen kl 11- 16 er der mulighed for at få en snak og en kop kaffe eller en 

skovarbejderdram hos Gammel Estrups frivillige i Skovarbejderhuset, der 

også sælger hjemmebagte pandekager. Der er gratis adgang til huset hele 

dagen. 

Kl. 16.30 er der kaffe og kage ved Skovarbejderhuset og 

dernæst vandring i skoven ved museumsinspektør Helle Kristensen. Turen 

slutter omkring kl. 18.30. Deltagelse i vandringen inklusive kaffe og kage 

koster 50 kr. som kan betales på dagen via mobilepay eller kontanter. 

Tilmelding senest den 31. april på mail til hik@gammelestrup.dk.  
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For yderligere information kontakt Helle Kristensen, på T 8648 3001 eller 

hik@gammelestrup.dk.  

 

 
Mange arbejdede førhen som land- og skovarbejdere ved de danske godser. Disse arbejdere er 

ofte overset i arbejderhistorien. Det vil Gammel Estrup nu råde bod på med en temadag 1. 

maj. Her ses skovarbejdere ved Frijsenborg ca. 1920. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Hammel 

og Favrskov.   

 

 
Udgangspunktet for den kulturhistoriske vandring 1. maj er Skovarbejderhuset 

”Mikkelsdalhuset” i herregårdskoven ved Gammel Estrup. Foto: Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum. 
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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 8 
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den 
daglige ledelse. 

 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har 120-130 aktive 
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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