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Det digitale 
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Gå ind på hjemmesiden historiefortaelleren.com. Her kan du tage en virtuel tur 

rundt på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, ved at klikke på 

”Slottet”. 

 

Ved at gå rundt og undersøge herregårdens gamle sale og gemakker, kan du løse 

dette børnespors gåde, sende dit svar ind til Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum og være med i konkurrencen om en præmie.  

 

Gåden løser du ved at svare på børnesporets opgaver. Svarene skal skrives i 

svararket på allersidste side. Her læser du også hvordan du deltager i 

konkurrencen. 

 

Præmien trækkes efter påskeferien 2020. 

 

   

   



Opgave 1. 

 

I renæssancen var herremanden på Gammel 

Estrup Eske Brok gode venner med kong 

Christian 4. Når de var sammen, kunne de 

godt lide at drikke øl. Drak man øl med 

Christian 4., kunne det godt blive lidt vildt.  

Engang drak kongen sin svigersøn så fuld, 

at han faldt i voldgraven på Rosenborg Slot.  

Det havde kongen også selv prøvet.  

 

Hvor kunne man forestille sig, at Eske og Christian sad og 

drak øl på Gammel Estrup? 

 

 

Opgave 2. 

 

Det var i 1700-tallet, under 

enevælden, meget fint at eje 

eksotiske ting fra de varme lande.  

Greven Jørgen Scheel købte derfor 

en kanariefugl af en af apotekerne i 

Århus i midten af 1700-tallet. 

 

På 1. sal gemmer der sig i dag en flot, 

hvid kakadue, ligesom på billedet her. 

 

Hvilken farve har tapetet i rummet hvor kakaduen gemmer 

sig på Gammel Estrup? 



Opgave 3. 

 

På Gammel Estrup er der 

mange skulpturer af gips, 

kaldet gipsbuster. De er lavet 

så personen skal fremstå som 

en mægtig kejser. 

 

Når du går rundt skal du 

tælle hvor mange buster, 

du kan finde på 

herregården. 

 

 

Opgave 4. 

 

Der er også mange flotte gipsfigurer i loftet. Dem kalder man 

stukkaturer og loftet kalder man et stukloft. 

På Gammel Estrup blev de prægtigste stuklofter udført i 1725, da  

familien oprettede det man kalder et grevskab, hvilket var meget 

fornemt.  

 

Hvilken stor lyserød ting kan man se under det flotte 

stukloft på billedet? 



Opgave 5. 

 

I et af rummene kan man se 

dette flotte kinesiske tapet. 

Det er fyldt med blomster og 

fugle. 

Asiatiske motiver var mægtigt 

populære i 1700-tallet. De 

blev kaldt for kineserier og 

findes overalt. 

 

 

Men hvilken figur er der på gulvet i rummet med det 

kinesiske tapet? 

 

Opgave 6. 

 

I 1700-tallet blev det også mægtig populært, at samle på alle mulige 

mærkelige ting. 

Greven på Gammel Estrup samlede på både konkylier, voksfrugter og 

genstande fra fjerne lande. Han samlede så meget, at han endte med 

at bruge alle sine penge. 

En af de ting han brugte rigtig mange penge på, kan du se i Grevens 

Arbejdsværelse. De ting der tænkes på, står på den sorte reol i 

rummet. Disse havde greven over 10.000 af i sin samling. Man skulle 

være klog for at bruge dem. 

 

Kan du gætte hvilke ting der tales om? 



Opgave 5. 

 

I 1800-tallet er familien en meget vigtig del af hverdagen. Sådan var 

det ikke altid. I 1700-tallet havde greven og grevinden hver deres 

lejlighed og seng på herregården, men i 1800-tallet får de et fælles 

soveværelse. Ved siden af ligger børneværelset. 

 

Børneværelset er fyldt med legetøj. Den lille greves yndlingslegetøj 

står ved siden af støbejernsovnen i værelset. Den kan gynge og ligner 

et dyr. 

 

Hvilket dyr? 

 

Opgave 6. 

 

I slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet har man mange 

smarte nye ting på herregården. Blandt andet en telefon.  

Greven på Gammel Estrup fik den første telefon i området, så hans 

telefonnummer var 1! 

I rummet hvor den gamle 

telefon står, er der en særlig 

fugl malet to steder på loftet. 

 

Kan du se hvilken fugl 

det er? 



Svarark 
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Send dit svar ind til mailen ans@gammelestrup.dk. 

Husk at skrive dit navn, alder og telefonnummer, så vi 

kan kontakte dig, hvis du er den heldige vinder af 

konkurrencen. 
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