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Gammel Estrup modtager bevilling fra Norddjurs 

Kommune til sommeraktiviteter for børn 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har modtaget 100.000 kr. 

fra Norddjurs Kommune til aktiviteten Den digitale tidsrejse, hvor børn og 

unge ved hjælp af såkaldt augmented reality kan gå på oplevelse i Gammel 

Estrups kulturmiljø. 

 

Med mobilen i hånden og med en museumsformidler som guide kan børn og unge 

igennem hele sommerferien blive klogere på herregårdshaven og de mange ansatte, der 

passede haven før i tiden. Det er gratis at komme med på den digitale tidsrejse, og 

museet håber, at mange vil benytte sig af det nye tilbud: 

 ”Med den digitale tidsrejse har vi udviklet et tilbud særligt til børn og 

unge, som tørster efter sociale og faglige input i kølvandet på de mange skolelukninger 

i foråret. Ved at kombinere høj faglighed med moderne teknologi kan vi forhåbentlig 

tilbyde Norddjurs’ børn og unge et vedkommende kulturtilbud, som både kan styrke 

deres digitale og kulturelle kompetencer og skabe glæde i sommerferien, som mange i 

år skal holde herhjemme i Danmark”, siger museumsdirektør ved Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum, Britta Andersen. 

 Man kan deltage i den digitale tidsrejse hver dag i perioden 27. juni til 9. 

august i museets åbningstid kl. 10-17. Museumsformidlerne hjælper deltagerne undervejs, 

men deltagerne opfordres også til at gå på opdagelse med telefonen og løse opgaverne på 

egen hånd. Børn under 18 år har gratis adgang til museet og til at deltage i den digitale 

tidsrejse. Den digitale tidsrejse er støtte af Norddjurs Kommune. 

 

For yderligere information kontakt Helle Ingerslev Kristensen på hik@gammelestrup.dk 

eller T 8648 3001 / 8795 07011. 
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Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har modtaget 100.000 kr. fra Norddjurs 

Kommune til tilbuddet ”den digitale tidsrejse” for børn og unge. Foto: 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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