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Gammel Estrup udvider med skumringsture 
 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum er åbent igen efter Corona-

nedlukningen, og for at sikre, at alle får mulighed for at besøge stedet, 

tilbyder museet ved Auning nu særlige skumringsvandringer på de lyse 

aftener i maj og juni 

 

Museets formidler og naturvejleder tager deltagerne med på kulturhistoriske vandringer 

i naturen omkring Gammel Estrup. Turene går blandt andet til herregårdsskoven 

Lunden ved Gammel Estrup, hvor man både kan se levn fra grevefamilien, som 

oprindeligt boede på Gammel Estrup og opleve, hvordan arbejderne i skoven levede før i 

tiden. Den første tur har særligt fokus på disse skovarbejdere:  

”Undervejs på turen kan man blive klogere på herregårdens anvendelse 

af skovens ressourcer gennem tiden og stifte nærmere bekendtskab med flere af de 

vigtige kulturhistoriske mindesmærker, som den gamle skov gemmer på. Og så slutter 

vi af med kaffe og kage fra Skovarbejderhusets lille brændekomfur”, fortæller 

museumsinspektør Helle Ingerslev Kristensen. 

Skumringsturene begynder kl. 19 fra Gammel Estrups parkeringsplads. 

Der er ture hver torsdag fra 28. maj til 25. juni. Det koster 100 kr. at deltage, prisen 

inkluderer kaffe og kage. Tilmelding senest om onsdagen kl. 12 til 

museumsbutikken@gammelestrup.dk eller på tlf. 8648 3001.  

Gammel Estrup udvider med skumringsvandringer i naturen omkring herregården. 

Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 
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For yderligere information kontakt museumsinspektør Helle Ingerslev Kristensen på 

hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

De bedste hilsner  

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum  

 

 

 

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 15-20 personer – heraf 9 fastansat. 

Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse. 

 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har omkring 150 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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