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Gammel Estrup satser på online påskeferie 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er ligesom resten af de 

danske museer og attraktioner lukket i skolernes påskeferie som følge af 

Corona-krisen. Det forhindrer dog ikke museet i at lave aktiviteter for børn 

og familier – det foregår bare på afstand via museets Facebook-side.  

 

Hver dag kl. 10 guider museets formidler børn og barnlige sjæle igennem en historisk 

aktivitet, og efterfølgende kan man være med i konkurrencen om en gave fra museets 

butik. Museets formidler Anders Sinding står bag tiltaget, som er en naturlig forlængelse 

af museets formidling under Corona-krisen. Han fortæller: 

 ”Siden museet lukkede ned, har vi i formidlingsafdelingen forsøgt os med 

forskellige online-aktiviteter, og vi kan se, at rigtig mange ser med, hver gang vi 

lægger noget op. Så når nu børnene og deres familier ikke kan komme til os i påsken, 

syntes vi, at det var oplagt, at vi kom hjem til dem i stuerne”. 

 Udover påskeaktiviteterne, som kører via gammel Estrups Facebook-side 

hver dag, så kan man besøge en virtuel udgave af herregården via hjemmesiden 

historiefortaelleren.com. Og på hjemmesiden jagtenpaafortiden.dk kan man finde sjove 

film om Albert og Freja fra 3.D, der går på opdagelse i herregårdshistorien, ligesom der 

også ligger inspiration til gåture mm. i kulturmiljøet. 

”Ja, for selvom museet er lukket i øjeblikket, så kan man naturligvis 

stadig gå en tur i det smukke område omkring Gammel Estrup. Bare man husker at gå 

få sammen og holder afstand”, siger Anders Sinding. 

 

For yderligere information om projektet kontakt museumsformidler Anders Sinding på 

ans@gammelestrup.dk eller T 2026 1969. 
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Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum holder som resten af de danske museer 
og attraktioner lukket i påskeferien pga. Corona-krisen, museet lancerer derfor online 
påskeferieaktiviteter på Facebook hver dag kl. 10. Foto: Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. 

 

 

 

Selve museet er lukket, men man kan stadig nyde naturen og det smukke 
herregårdslandskab omkring Gammel Estrup, så længe man følger myndghedernes 
anvisninger. 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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