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Pinse på slottet med skovtur og haveudstilling 

 

I pinsen 22.-24. maj slår Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum dørene op for de udendørs fornøjelser. Man 

kan blandt andet følge en ny oplevelsessti i den gamle 

herregårdsskov Lunden, opleve den spirende herregårdshave og 

besøge særudstillingen Herregårdshaven – til lyst og nytte i 

Orangeriet. Samtidig er det sidste chance for at få et gratis 

sæsonkort med i entreprisen, når man besøger museet. 

 

Sommersæsonen på Gammel Estrup skydes i gang med udendørs fornøjelser 

i pinsen. I lyset af Corona-situationen har museet valgt at fokusere på 

området omkring selve hovedbygningen: 

 ”Ofte har vi fokus på hovedbygningen med herskab og 

tjenestefolk, men haven, skoven og naturen omkring Gammel Estrup er en 

lige så vigtig del af fortællingen om livet på herregården gennem tiden, så 

det er oplagt for os at tage fat på i denne tid, hvor vi skal sikre god plads og 

afstand”, forklarer museumsinspektør Marie Aaberg Andersen. ”I skoven 

kan man blandt andet se spor af slægten Scheel og deres liv på Gammel 

Estrup samt de folk, der levede og arbejdede i skoven. I nyttehaven kan 

man opleve, hvordan man dyrkede størstedelen af det frugt og grønt, som 

skulle tilberedes i herregårdskøkkenet til både herskabet og de mange 

ansatte. Og i den snorlige prydhave, som er anlagt som en klassisk 

barokhave, kan man se, hvordan den herskabelige have hang sammen med 

hovedbygningen. Det er ikke vanskeligt at forestille sig, at det krævede 

mange ansatte for at holde såvel nytte- som prydhave”, fortæller hun og 

understreger, at selve slottet stadig er åbent, og man kan købe hjemmebagt 

kage og kaffe fra Madam Blå i Herregårdskøkkenet.   

 

Ny skovsti og haveudstilling 

I anledning af Pinsen åbner Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

en ny oplevelsessti fra selve slottet og op gennem herregårdsskoven til 

stenbordet på Helligbjerget. Undervejs på stien kan man få historien om de 
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historiske punkter i skoven direkte ind i ørerne via QR-koder og sin egen 

mobiltelefon.  

Udover den nye skovsti åbner museet en særudstilling i det ene 

Orangeri i barokhaven. Her fortælles historien om herregårdshaven, om 

nyttehaven og prydhaven og de mange ansatte, der var tilknyttet det 

omfattende arbejde i haven.  

 Entrebillet til Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

koster 100 kr. Børn under 18 år går gratis ind. Entrebilletten gælder også til 

nabomuseet Det Grønne Museum. Alle, der køber entrebillet frem til og med 

24. maj, får et gratis sæsonkort til resten af 2021 med i prisen. 

  

For yderligere information kontakt museumsinspektør Marie Aaberg 

Andersen på T 8648 3001 eller ma@gammelestrup.dk.   

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 
 

 
 
I pinsen åbner Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum en ny sti i den gamle 
herregårdsskov Lunden. Stien går blandt andet forbi slægten Scheels gravsted, som 
ses her i baggrunden. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.     
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Orangerierne i Gammel Estrups herregårdshave er fra 1725. Det vestre orangeri 
huser fra pinsen 2021 og sommeren over en særudstilling om herregårdshaven. 
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 herskab og tjenestefolk, arbejderboliger, iskældre, alléer, skove, 
marker og kulturlandskab, indretningskultur, malerkunst, møbler 
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. 
 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året. 
Der er åbnet hele året bortset fra helligdagene i julen, januar måned 
samt mandage i vinterperioden. Museet har billetsamarbejde med 
nabomuseet Det Grønne Museum. Gammel Estrup har knap 
600.000 besøgende online hvert år. 
 

• Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 8 
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den 
daglige ledelse. 
 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 
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 86 48 
30 01 eller post@gammelestrup.dk. 

http://www.gammelestrup.dk/
http://www.facebook.com/gammelestrup
http://www.instagram.dk/gammelestrup
mailto:post@gammelestrup.dk

