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PRESSEMEDDELELSE

Stor ståhej: aktiviteter for hele familien i
sommerferien på Gammel Estrup
Man kan både lege, lave silkepapirsblomster og løse mysterier i
sommerferien på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.
Baggrunden for aktiviteterne er et herregårdsbryllup i 1920, der
også er omdrejningspunktet for sommerens særudstilling Stor
ståhej – bryllup på herregården. Er man til natur, kan man nyde
de blomstrende haver og komme på guidede ture i
herregårdsskoven.
Alle ansatte på herregården skal op i omdrejninger, i forbindelse med det
forestående bryllup på herregården. Gartneren, karlene og tjenestepigerne
har derfor brug for hjælp. Forberedelserne i forbindelse med Gammel
Estrups sommerudstilling om bryllup på herregården mellem komtesse
Elisabeth Scheel (1893-1944) og godsejer Valdemar Uttental (1872-1951), er
udgangspunkt for en række familieaktiviteter i skolernes sommerferie.
Museumsinspektør Anders Sinding fortæller:
”Vi har indrettet Orangeriet i haven som et værksted med en
masse spændende stationer, hvor børn og deres familier blandt andet kan
lave blomster af silkepapir, skrive bryllupstelegrammer, breve eller
postkort på gamle skrivemaskiner eller med pen og blæk. Man kan også
klæde sig ud som herregårdens ansatte og få taget et polaroid billede, spille
forskellige mini-spil og lægge puslespil. Og man kan lytte til fortællinger
fra ansatte på herregården og løse et bryllupsmysterie, mens de mindste i
familien kan lege i husjomfruens mini-køkken”.
Aktiviteterne skal give museets gæster en ide, om det travle arbejde
der lå i at passe både en have og et køkken, særligt når der var storslåede
arrangementer for grevefamilien som et bryllup på herregården, forklarer
Anders Sinding:
”Brudeparret blev gift den 14. august 1920 under stor ståhej med
en prægtig bryllupsmiddag i Riddersalen, og forud for brylluppet gik en
masse forberedelser. Gartneren, gartnereleven og løsarbejderne var i fuld
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sving. I prydhaven skulle smukke blomster hentes ind til at pynte i sale og
gemakker. I nyttehaven skulle grøntsager hentes til den vældige menu, som
grevinden og husjomfruen havde udtænkt, og i frugthaven skulle man høste
frugter til syltning og desserter. I Herregårdskøkkenet skulle Husjomfruen
skære kød ud og forberede maden i så god tid som muligt og kokkepigen
skulle skrælle rigtig mange kartofler”, siger Anders Sinding.
Ud i naturen
Der er rig mulighed for at gå ture i området omkring Gammel Estrup.
Tættest på herregården ligger den symmetriske barokhave flankeret af
blomstrende staudebede, længere ude ligger køkkenhaven, hvor man hver
onsdag kan møde museets frivillige havegruppe, og æblehaven med gamle
æblesorter. Har man mod på en længere tur, så er Skovstien i den gamle
herregårdsskov Lunden netop åbnet, og man kan få en guidet tur ad stien
mandag til fredag kl. 14 eller gå turen på egen hånd og få fortællingen direkte
ind i ørerne via sin mobiltelefon.

Fakta
•

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har åbent kl. 10-17
alle dage i skolernes sommerferie 26. juni-8. august.

•

Der er familieaktiviteter alle dage. Der betales et mindre
materialegebyr for enkelte aktiviteter.

•

Der er åbent med salg af kaffe og kage i Herregårdskøkkenet, og der
er åbent i cafeen i Orangeriet.

•

Der er åbent i museumsbutikken og have-butikken i Orangeriet.

•

Mandag til fredag er der guidede ture i skoven kl. 14. Det er gratis at
deltage, når entreen til museet er betalt.

•

Man kan opleve herregårdens smukt indrettede sale og gemakker
samt særudstillingerne: Stor ståhej – bryllup på herregården og
Herregårdshaven – til lyst og nytte.

•

Entre til museet er 110 kr. for voksne – børn under 18 år er gratis.
Billetten gælder også til nabomuseet Det Grønne Museum.

•

Museet følger altid de gældende regler og retningslinjer vedr. Covid19. Husk Coronapas frem til 1. august.

For yderligere information kontakt museumsinspektør Anders Sinding på T
8795 0705 eller ans@gammelestrup.dk

De bedste hilsener
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
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Der er aktiviteter for børn og deres familier hele sommerferien på Gammel
Estrup. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Vil man gå tur, er Skovstien fra Gammel Estrup til herregårdsskoven
Lunden netop åbnet. Man kan få en guidet tur ad stien mandag til fredag
kl. 14 eller gå turen på egen hånd og få fortællingen direkte ind i ørerne via
sin mobiltelefon. 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 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.
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