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Kobberstik, kukkasser og kæmpebøger på Gammel 

Estrup i vinterferien 
 

I de flestes lommer gemmer der sig en næsten uendelig kilde til information 

og viden om alverdens ting. Med bare et enkelt klik på telefonen kan vi 

frembringe information, billeder og videoer fra nær og fjern. Men sådan har 

det ikke altid været. Greven på Gammel Estrup havde for 200 år siden en 

enorm bogsamling med opslagsværker og leksika, der talte over 10.000 

bind. I vinterferien kan man udforske dele af den enorme samling og 

komme ind i bøgernes magiske verden ved at farvelægge historiske 

kobberstik og lave sin egen finurlige ”kukkasse”. 

 

Grevens bogsamling rummer en masse viden, men mange af værkerne er også fyldt med 

dyremotiver, landkort og bybilleder i flotte panoramaer:  

”Umiddelbart forbinder man gamle, tunge bøger med mange 

informationer og bogstaver. Det kan godt virke lidt støvet, men en stor del af grevens 

samling fra slutningen af 1700-tallet indeholder faktisk også hele verdener af enormt 

fine kunstværker. Bøgerne var nemlig ikke kun en kilde til viden, men også en kilde til 

underholdning. Bøgerne var et vigtigt vindue ind i en verden, der ikke som i dag var 

tilgængelig på mobiltelefoner og computere”, forklarer museumsformidler Anders 

Sinding, som i vinterferien agerer greve og fremviser bogsamlingen for Gammel Estrups 

gæster. 

 

Kobberstik og kukkasser 

Udover at bladre i de flotte gamle bøger, kan man også gå mere kreativt til bøgernes fine 

motiver. Man kan farvelægge historiske kobberstik og på den måde selv blive ejer af en 

del af et historisk opslagsværk, og man kan lave små kukkasser med optiske illusioner: 

”For 200 år siden, var de små såkaldte kukkasser og den måde, de legede 

med perspektiv og dybde på, enormt populære. Der fandtes endda gadekunstnere, der 

med lignende tekniske panoramaer underholdt forbipasserende på gaden. De 
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fingernemme museumsgæster kan få deres egen lille udgave af en sådan kukkasse med 

hjem”, siger Anders Sinding. 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har åbent alle dage i 

vinterferien 8.-16. februar kl. 10-16. Man kan være med til aktiviteter kl. 11-16. 

Herregårdskøkkenet er åbent med salg af kaffe og kage. Entre til museet er 90 kr., og i 

hele februar måned får man et gratis årskort med, når man køber billet. Børn under 18 år 

er gratis. Det er gratis at deltage i aktiviteterne. 

 

For yderligere information kontakt museumsformidler Anders Sinding på 

T86483001/87950705 (direkte) eller ans@gammelestrup.dk. Se også 

www.gammelestrup.dk  

 

De bedste hilsner  

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum  

 

 

 

 

 

 

 

Før TV og mobiltelefoner var det moderne at underholde hinanden med forskellige optiske 

illusioner. Man kunne bl.a. skabe kukkasser, hvor et landskab, som dette fra Gammel Estrup, 

kunne få dybde. 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 1700-talsfestivalen i juni måned og juleaktiviteter 
i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en 
aktiv kulturtjeneste for børn og unge. 
 

• Museet har i gennemsnit 100.000 besøgende om året. Der er åbent året rundt 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 9 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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