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Jagtenpaafortiden.dk er i luften 
 

Efter er meget speciel lancering, er den nye 

hjemmeside jagtenpaafortiden.dk gået online.  

 

Kl. 11 fredag den 3. april sad formidlere fra Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum klar bag skærmen og guidede seerne igennem det nye 

digitale univers: 

”Selvom det var en noget anderledes premiere, end vi havde 

forestillet os, så er det jo faktisk helt oplagt at lave sådan en online-

begivenhed, når det er en hjemmeside, vi lancerer”, siger Britta Andersen, 

der er museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum, som står bag jagtenpaafortiden.dk. 

 

Hjemmeskole og gåture i Påsken 

Jagtenpaafortiden.dk byder på en række professionelle undervisningsfilm og 

undervisningsmateriale til brug i undervisningen på grundskolens 

mellemtrin og på ungdomsuddannelserne, og den rummer inspiration og 

konkrete forslag til gåture i landets mange herregårdsmiljøer.  

Det er museets håb, at skoler og uddannelsesinstitutioner vil 

bruge hjemmesiden flittigt, ligesom alle andre kan få glæde af guiden til 

gåture i herregårdsmiljøerne, når de skal ud at gå en tur i påsken: 

 ”Undervisningsmaterialet på jagtenpaafortiden.dk kan med 

fordel bruges i disse hjemmeskolingstider. Man kan tilgå det hele 

hjemmefra, og når så eleverne er tilbage i skole, kan man tage på klassetur 

ud i sit lokale herregårdsområde”, siger Britta Andersen og fortsætter: ”Der 

er nok også rigtig mange familier, der gerne vil ud at gå en tur i påsken, og 

så kan man bruge vores guide med helt konkrete ting, man kan kigge efter i 

herregårdslandskaberne, som også ligger på jagtenpaafortiden.dk”, siger 

museumsdirektøren og understreger, at man altid skal spørge om lov til at gå 

tur, hvis der er tale om privat jord. 
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 Jagtenpaafortiden.dk er resultatet af 1,5 års arbejde med 

projektet Jagten på Fortiden, som er støttet af Nordea-fonden, Brebølfonden 

og Norddjurs Kommune. Projektet, der er forankret på Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum, fortsætter med at blive udviklet det 

kommende år, så endnu flere kan få glæde af deres lokale herregårdsmiljø.  

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør på Gammel 

Estrup Britta Andersen på ba@gammelestrup.dk eller T 8795 

0701 / T 3146 3001 (direkte). 

 

 

 

 

 

Jagtenpaafortiden.dk blev lanceret via livestream den 3. april kl. 11, hvor man 
kunne følge med hjemme fra stuen, mens museets formidlere (her Anders Sinding) 
guidede gennem hjemmesiden. Foto: Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. 

 

 
 
Hjemmesiden jagtenpaafortiden.dk rummer undervisningsfilm og 
undervisningsmateriale, der kan bruges i både klasseværelset og hjemmeskolen. 
Desuden findes en konkret guide til gåture i de mange danske herregårdsmiljøer. 
Foto: jagtenpaafortiden.dk   
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Fakta. Landdistrikternes glemte kulturarv 

 

Den danske herregårdshistorie er den enkelte danskers historie 

Før i tiden var herregårdene de største arbejdspladser på landet. Der var 

ansat mange folk til at dyrke landbruget og skovene, som var tilknyttet 

godserne, mens en række tjenestefolk sørgede for herskabet, der boede 

indenfor i de storslåede hovedbygninger. Fortællingen om de danske 

herregårde er således en af de vigtigste signaturfortællinger om livet på 

landet gennem tiden. 

 

Herregårdene var igennem århundreder kraftcentre på landet. Helt op i 

1900-tallet udgjorde de store godser den økonomiske drivkraft i 

landdistrikterne, og ofte var det også fra godserne, at nye tendenser og 

kulturelle strømninger bredte sig til resten af samfundet. Den adelige elite, 

som boede på herregårdene, rejste nemlig rundt i verden og hjembragte 

både moderne ting og tankegods til lokalområderne, ligesom de mange 

håndværkere, som havde arbejde på gårdene, bragte nyt med hjem, når de 

havde været på valsen.  

 

I dag ligger de store gamle bygninger stadig i landskabet og vidner om den 

historie, men selvom mange har forfædre, der har været ansat ved 

herregårdene, kender de ikke til herregårdenes historie og betydning for 

lokalområdet. Det skal jagtenpaafortiden.dk råde bod på – her kan man få 

helt konkrete ideer til aktiviteter i sit lokale herregårdsområde. 

Jagtenpaafortiden.dk er en del af projektet Jagten på Fortiden, som er 

støttet af Nordea-fonden, Brebølfonden og Norddjurs Kommune. 

 

 


