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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

Gammel Estrup inviterer til Garden Party  

som for 100 år siden 

 

Danmarks Herregårdsmuseum på Djursland skyder den 28. juni 

sommerferien i gang med et Garden Party for hele familien i 

Herregårdshaven. Her står herskabet klar til at invitere gæsterne med til et 

spil kroket eller minigolf, man kan være med til forskellige børneaktiviteter 

i Gartnerens Kontor og besøge havegruppen, der arbejder i nyttehaven, eller 

man kan nyde te og scones, lemonade og sandwiches på plænerne. 

 

Til Garden Party på Gammel Estrup får publikum et indblik i både herskabets fritidsliv 

og livet for de mange, der var ansat i forbindelse med driften af herregårdshaven. 

 ”Herskabet på de danske herregårde havde – i modsætning til størstedelen af 

befolkningen – en del fritid, som de blandt andet brugte på fornøjelige aktiviteter i 

herregårdens pryd- og lysthave. Denne del af herregårdshaven var udelukkende skabt 

til glæde og fornøjelse, og godsejerfamilien og deres gæster kunne benytte haven til ro 

og fordybelse såvel som gåture og hyggeligt samvær omkring for eksempel et teselskab 

eller moderne spil som lawn tennis, badminton, clock golf og kroket”, forklarer 

Museumsinspektør Marie Aaberg Andersen og fortsætter:  

 ”Herskabet beskæftigede sig jo ikke med det hårde fysiske arbejde, som 

havens vedligehold krævede, så der måtte mange ansatte til at passe de vidtstrakte 

parker og til at dyrke afgrøder i nyttehaven. Herregårdsgartneren stod i spidsen for en 

broget skare af gartnerelever, husmænd og husmandskoner og ikke mindst en række 

ældre og veltjente mænd og kvinder, der var slidt efter et langt og hårdt arbejdsliv på 

herregården. I haven fik de lettere opgaver, der sikrede dem en lille indtægt, så de 

undgik fattighuset”. 

Ved Gammel Estrups Garden Party har formidlere og frivillige trukket i 

historiske dragter og tager imod de besøgende i gartnerens værksted i Orangeriet, hvor 

man kan blandt andet kan prøve gamle skrivemaskiner eller klæde sig ud som en gartner 

for 100 år siden, og ude i haven, hvor man kan prøve kræfter med herskabets fine 

fornøjelser. I forbindelse med Gammel Estrups Garden Party lanceres også 

særudstillingen Herregårdshaven – til pynt og nytte, hvor man kan dykke mere ned i 

historien om herregårdshaver, herskab og ansatte og komme med på særlige 
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havevandringer kl. 12 og 14. Undervejs kan man nyde kolde og varme drikke på plænerne 

ledsaget af tidens toner fra rejsegrammofonen. 

 

Ny portrætguide 

I forbindelse med Garden Party på Gammel Estrup lanceres en ny guidebog til Gammel 

Estrups rige portrætsamling, og man kan komme med rundt på herregården og få 

historien om de spændende portrætter og Gammel Estrups farverige personligheder på 

særlige portrætomvisninger kl. 13 og 15. Portrætguiden kan fra 28. juni købes i 

museumsbutikken for 75 kr. Udgivelsen er støttet af Brebølfonden. 

 

• Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har åbent kl. 10-17. Entréen for voksne er 

100 kr. – børn under 18 år er gratis. Billetten gælder også til nabomuseet Det Grønne 

Museum. 

• Hele dagen kan man være med til aktiviteter i gartnerens værksted og deltage i fine 

fornøjelser i herregårdshaven. 

• Der er havevandringer kl. 12 og 14 og portrætomvisninger kl. 13 og 15. 

• I haven sælges varme og kolde drikke, kage og frokostsandwiches.  

• Garden Party er udendørs. Der er god plads til at holde afstand, ligesom der vil være 

mulighed for håndvask og afspritning forskellige steder i haven og hovedbygningen. 

Omvisningerne er for max 20 deltagere ad gangen. 

 

For yderligere information kontakt museumsinspektør Marie Aaberg Andersen på 

ma@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

De bedste hilsner  

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum  

Gammel Estrups formidlere og frivillige står klar til at byde velkommen til herskabelige 
fritidsfornøjelser, når der afholdes Garden Party på herregården den 28. juni. Foto: 
Jørgen Vest Rasmussen. 

mailto:ma@gammelestrup.dk


18 jun 20 

ME 

 

3/2 

På herregårdene fordrev 
herskabet fritiden med forskellige 
lege og spil. Efter engelsk 
forbillede blev bl.a. lawn tennis 
højeste mode blandt overklassen, 
og flere herregårde anlagde 
tennisbaner i slutningen af 1800-
tallet. Der blev dog holdt på 
formerne ved sportsudøvelsen og 
ikke slækket på den nydelige 
påklædning. Foto: Lokalhistorisk 
Arkiv i Gentofte. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum skyder sommerferien i gang med et 

Garden Party, hvor hele familien kan være med. 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 15-20 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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