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PRESSEMEDDELELSE 

 

Sommerferie med fokus på håndværk og 

familiehygge 

 

På Gammel Estrup kan man i sommerferien prøve kræfter med 

herregårdens håndværk, komme med på særlige 

familieomvisninger og følge børnesporet samt opleve den 

nyåbnede kælder, der blandt andet rummer et særligt 

oplevelsesrum for børn. 

 

Hver dag i sommerferien er der noget at opleve for både store og små på 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. For udover herregårdens 

mange smukke rum og den blomstrende herregårdshave, er der denne 

sommer et særligt fokus på aktiviteter for børn med udgangspunkt i 

herregårdens håndværkere. 

 

Bygmester for en dag 

Orangeriet i haven er omdannet til værksted, hvor man kan bygge sine egne 

herregårdslandskaber i specialdesignede sandkasser, og udenfor kan man 

prøve kræfter med at bygge spidsbuer af byggeklodser på størrelse med 

munkesten. Gammel Estrup vil med aktiviteten skabe fokus på det gode 

håndværk: 

 ”Vi vil gerne vise, det fantastiske håndværk, der ligger bag de 

storslåede herregårdsbygninger. Gammel Estrup blev ombygget for 400 år 

siden af dygtige folk som Matias Bygmester og teglbrænderen Fredrik, og 

den imponerende hovedbygning ligger der endnu. Vi vil gerne lade folk 

prøve kræfter med det gode håndværk og vise de stolte traditioner, der er 

forbundet med håndværket. På den måde kan vi måske også inspirere 

nogle af de unge til at vælge håndværket som levevej, når de bliver voksne”, 

fortæller Simone Wildau Sauter, som er museumsformidler ved Gammel 

Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

På opdagelse i herregårdshistorien 

Alle dage kan man komme med på familieomvisninger og høre om Gammel 

Estrups spændende historie, man kan også gå på egen hånd og følge 

børnesporet i Rasmus Stalddrengs fodspor. Og man kan besøge den 

nyåbnede kælder, hvor der er indrettet et særligt oplevelsesrum for børn: 

  ”I kælderen kan børn prøve et legekøkken med støbejernskomfur, 

klæde sig ud som herskab og tjenestefolk eller få en god historie fortalt, 
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mens mor og far oplever Borgestuen ved siden af, hvor tjenestefolkene 

førhen tilbragte deres sparsomme fritid. Man kan også hente hjemmebag 

og kaffe hos husjomfruen i Herregårdskøkkenet og nyde den ved kælderens 

langborde”, fortæller Simone Wildau Sauter. 

Der er aktiviteter på Gammel Estrup i hele sommerferien 25. juni 

til 7. august. Museet er åbent alle dage kl. 10-17. Entrebilletten koster 120 kr. 

for voksne – børn under 18 år er gratis. Billetten gælder også til nabomuseet 

Det Grønne Museum. Sommeraktiviteterne er støttet af Boligfonden Kuben.  

 

For yderligere information kontakt museumsformidler Simone Wildau 

Sauter på T 8795 0714 eller sws@gammelestrup.dk. 

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sommerferien kan børn 
prøve kræfter med 
herregårdsbyggeri – for 
eksempel i specialebyggede 
sandkasser som denne. Foto: 
Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum. 
 

Der er aktiviteter for både store og 
små i sommerferien på Gammel 
Estrup. Foto: Gammel Estrup 
Danmarks Herregårdsmuseum.  


