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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

Vinterferie i fodsporene på herregårdens 

tjenestefolk 

 

På Gammel Estrup kan man i vinterferien komme helt tæt på 

tjenestefolkenes skjulte verden, når museet med aktiviteter og 

gratis rundvisninger dykker ned i livet og dagligdagen, der 

udspillede sig i herregårdens hemmelige gange og i de mørke 

kælderrum. 

 

Vinteren var i gamle dage både kold og mørk for herregårdens mange 

tjenestefolk. Man havde begrænsede mængder af lyskilder, ingen 

opvarmning, og mange af hverdagens opgaver foregik i kælderrum eller på 

skjulte trappegange bag herregårdens tapeter. 

”Før medhjælperloven i 1921 havde tjenestefolkene ikke ret til 

varme på værelserne, og har man været på besøg her om vinteren, så ved 

man, at det bliver koldt i rummene. Også kældrene, hvor mange af 

tjenestefolkene havde deres arbejde, blev meget kolde. Desuden var der 

mørkt, og vi ved fra erindringer, at før der kom elektrisk lys på 

herregården i 1921, var olielamper og stearinlys den eneste hjælp, man 

havde, når man skulle finde rundt i vintermørket. Tjenestefolkenes daglige 

liv og vilkår er udgangspunktet for vinterferieaktiviteterne”, fortæller 

Anders Sinding, der er museumsinspektør ved Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum. 

 

På tur rundt i herregårdens hemmelige rum 

Vinterferiegæster på Gammel Estrup kan blandt andet være med til at lave 

farverige lanterner i herregårdens kælder, hvor der er indrettet et særligt 

aktivitetsrum med fokus på tjenestefolk. Og lanternen kan tages med, når 

museumsinspektør Anders Sinding og hans kolleger hver dag inviterer de 

besøgende med på en tur rundt til herregårdens skjulte rum, kamre og 

gange, hvor tjenestefolkene havde deres daglige gang. 

Man kan også gå rundt på egen hånd og følge børnesporet fra 

kælderen til anden sal. Her har man til opgave at hjælpe tjenestepigen Anna 

Hoppe med at finde ud af, hvem der har stjålet fra herregårdens 

spisekammer. Anders Sinding fortæller:  

”I februar gjorde man gerne status i spisekammeret, så man 

kunne se, om man havde nok til at klare sig igennem det sidste stykke af 
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vinteren. Tjenestefolk og herskab spiste fra samme spisekammer, men altså 

ikke den samme mad, og vi ved fra retssager, at tjenestefolkene til tider 

kom til at tage ting de ikke havde fået lov til”. 

Melder sulten sig undervejs, er Herregårdskøkkenet åbent med 

salg af kaffe og bagværk fra det store brændekomfur, og Husjomfruen sælger 

også ud af de mange syltede sager, der er blevet lavet i køkkenet løbet af 

efteråret, så man kan købe en lille smule af historien med sig hjem. 

 

For yderligere information kontakt museumsinspektør Anders Sinding på 

T 8648 3001 eller ans@gammelestrup.dk.   

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum  

 

 
 
I vinterferien på Gammel Estrup kan man blandt andet lave lanterner og komme 
med på gratis rundvisninger i sporene på herregårdens tjenestefolk. Foto: Gammel 
Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

 
 
Man kan hjælpe stuepigen med at opklare, hvem der har stjålet fra 
spisekammeret og selv købe syltesager med hjem fra Herregårdskøkkenet. 
Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.  
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Fakta om vinterferien på Gammel Estrup 
 

• Vinterferie på Gammel Estrup foregår alle dage 11.-19. feb. kl. 10-16.  

• Lanterne-workshoppen er åben alle dage – der betales et mindre 
beløb for materialer, og man kan også medbringe sit eget 
syltetøjsglas. 

• Hver dag er der rundvisning kl. 14. Det er gratis at deltage, når 
entreen til museet er betalt. 

• Entre til museet er 140 kr. for voksne – børn er gratis. Billetten 
gælder også til nabomuseet Det Grønne Museum. 

• I vinterferien og resten af februar kan man gratis omveksle sin 
voksenbillet til et årskort på dagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fakta om Gammel Estrup 

 
• Herregården Gammel Estrup. Gammel Estrup er en af Danmarks bedst 

bevarede Renæssanceherregårde. Gammel Estrup var i mere end 600 år i 
samme families eje. 

 

• Danmarks Herregårdsmuseum. Museet blev oprettet i 1930. 
Danmarks Herregårdsmuseum er i dag et statsanerkendt specialmuseum. 
Museet beskæftiger sig med de godt 730 danske herregårde, og alt hvad 
dertil hører af herskab og tjenestefolk, bygninger og arkitektur, skove og 
marker, haver og kulturlandskab, indretnings- og boligkultur, malerkunst 
og møbler mm. Museet er en selvejende institution. 

 

• Udstilling inde og ude. Gammel Estrups udstilling rummer en række 
enestående interiører for herskab og tjenestefolk fra omkring år 1500 og 
frem til første del af 1900-tallet. Desuden kan man opleve et helstøbt 
kulturmiljø med historiske haver, driftsbygninger og arbejderboliger. 

 

• Dansk Center for Herregårdsforskning. Gammel Estrup er hjemsted 
for det nationale forskningscenter Dansk Center for Herregårdsforskning. 
Centeret er tovholder på det europæiske ENCOUNTER (European Network 
for Country House and Estate Research).   

 

• Aktiviteter. Museet afholder årligt en række store arrangementer 
herunder 1700-talsfestivalen, Allehelgensaften og juleaktiviteter i 
forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. 

 

• Børn og unge. Museet har en aktiv kulturtjeneste for børn og unge og er 
regional partner i det nationale skoletjenestenetværk. 

 

• Besøgende. Gennemsnitligt er besøgstallet knap 100.000 om året 
(sammen med nabomuseet Det Grønne Museum). Gammel Estrup har 
desuden over en halv million besøgende online hvert år. 

 

• Personale og frivillige. Personalet består af ca. 15 personer – heraf 8 
fastansat. Museumsdirektør Kasper Steenfeldt Tipsmark har ansvaret for 
den daglige ledelse. Gammel Estrups frivillignetværk har ca. 150 

medlemmer. 


