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Der er stadig pladser til populær 

Allehelgensaften på Gammel Estrup 

 

Det er altid et tilløbsstykke, når Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet inviterer til Allehelgensaften den 31. oktober. 

Her åbner herregårdsmuseet ekstraordinært op om aftenen, og 

publikum kan få sig en (u)hyggelig og stemningsfuld oplevelse lidt 

udover det sædvanlige. 

 

”Allehelgensaften er et super godt arrangement, hvor vi viser herregården 

på en lidt anden måde, end vi plejer. Det er noget helt andet at opleve stedet 

i mørke kun oplyst af stearinlys. Det er som om, at væggene pludselig kan 

tale, og de gamle ting bliver levende. Alle lyde høres tydeligere, når mørket 

falder på, og man kan virkelig godt forstå, hvorfor folk i gamle dage troede 

på både spøgelser og trolde og den slags”, siger museumsinspektør Marie 

Kirstine Elkjær, der står for arrangementet. 

 Museet bruger Allehelgensaften til at fortælle om de 

spøgelseshistorier, der knytter sig til Gammel Estrup, og den overtro, som 

herskede på landet før i tiden. Indenfor på herregården kan man derfor høre 

spøgelseshistorierne fortalt, og hvis man er (u)heldig kan man også møde 

herregårdens gengangere. I den lavloftede kælder kan man komme på en 

dyster og stemningsfuld rundtur blandt levende portrætter og opleve 

forskellige gruopvækkende historiske scenarier. I haven er der særlige 

lygteomvisninger, og i Herregårdskøkkenet kan man nyde den klassiske 

Gammel Estrup æblekage. 

 Man besøger herregården i hold kl. 17, 19 og 21, men holdet kl 

19 er allerede udsolgt, så man skal være hurtig at tilmelde sig på T 8648 

3001, hvis man vil sikre sig en plads. 
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Fakta 

Allehelgensaften på Gammel Estrup er den 31. oktober. Man besøger 

herregården i hold kl. 17, 19 og 21. Betaling i porten. Pris: 75kr. Børn under 

18 år ifølge med forældre er gratis. Institutioner (børn) 25 kr pr. person. Der 

er begrænset plads, så bestilling er nødvendig på T 8648 3001. Anbefalet 

aldersgrænse i kælderen er 10 år. Al færdsel på området og i haven er på eget 

ansvar.  

Se mere på http://gammelestrup.dk/event/allehelgensaften-overtro-og-

spoegeri-paa-herregaarden/ 

 

For yderligere information kontakt museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær 

på me@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

De bedste hilsner fra 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

 

Traditionen tro afsluttes Allehlegensaften på Gammel Estrup med et fakkeltog. Foto: Gammel 

Estrup – Herregårdsmuseet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er mange spøgelseshistorier knyttet til Gammel Estrup, og på Allehelgensaften 31. oktober 

kan man stifte nærmere bekendtskab med dem. Foto: Søren Rasmussen. 
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Fakta om Gammel Estrup – Herregårdsmuseet  

 

• 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 - Herregårdsmuseet og er en 
selvejende institution.  

 

• Museets opgave er at bevare herregårdshovedbygningen på Gammel 
Estrup med dens oprindelige udsmykning gennem tiderne og 
anvende en passende del af den til en samling, der viser 
herregårdskulturen, især i Jylland, i størst muligt omfang ved 
Gammel Estrups eget gamle inventar. Museet kan perspektivere sit 
ansvarsområde nationalt og internationalt. Denne samling skal være 
tilgængelig for offentligheden og til rådighed for forskningen.  

 

• Gammel Estrup – Herregårdmuseet 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 – Herregårdsmuseet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og 
Arkitektskolen Aarhus. 

 

• Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsdage i juni måned 
og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og 
tjenestefolk.  

 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på knap 100.000 om året, heraf ca. 
5.000 fra udlandet.  

 

• Der er åbent hele året bortset fra 24. december-31. januar samt 
mandage i vinterperioden.  

 

• Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og 
har ca. 150 medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse 
med museets mange, årlige formidlingsaktiviteter.  

 

• Personalet består af 15-20 personer, der har deres daglige gang på 
museet, heraf er 4 faguddannede akademikere fordelt på 1 direktør, 
2 museumsinspektører og 1 faglig sekretær på Dansk Center for 
Herregårdsforskning.  

 

• Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige 
ledelse. 

 

• For mere information tjek www.gammelestrup.dk, 
www.facebook.com/gammelestrup, 
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på Tel 8648 
3001 eller post@gammelestrup.dk. 

 

 

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

