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Det er tid til at sylte og moste på herregården
I efterårsferien løber herregårdens ansatte stærkt. Det bugner
nemlig af frugter og grøntsager i både skov og have.
Køkkenpigerne sylter græskar og laver sød hyldebærsuppe, så
man kan varme sig i den kolde tid, herregårdsgartneren presser
frisk most af de modne æbler, og alle kan være med!
Herregårdens skove og haver har altid været flittigt brugt til dyrkning af
afgrøder til herregårdens store husholdning. I efteråret er naturens eget
forrådskammer klar til at blive anvendt, og det giver en masse arbejde for
herregårdens tjenestefolk – i dag som for 100 år siden. Det var for eksempel
gartnerens opgave at plukke og høste frugt og grønt og køkkenets
husjomfrus opgave at sørge for, at konservere alle de gode råvarer, så de
kunne gemmes og spises om vinteren.
”På Gammel Estrup – Herregårdsmuseet skruer vi i efterårsferien
tiden 100 år tilbage, og byder på forskellige historiske aktiviteter for folk i
alle aldre. Køkkenpigerne og husjomfruen kan godt bruge et par vågne
øjne og en hjælpende hånd med at sylte græskar, skrælle æbler og tilberede
suppe, og hvis man er både frisk og tørstig, kan man presse herregårdens
mange æbler til most sammen med gartneren og hans lærlinge”, fortæller
museumsformidler Anders Sinding.
Historisk æblemost
På Gammel Estrup – Herregårdsmuseet er det efterhånden en fast tradition,
at der presses æbler fra museets æbleskov i efterårsferien. I æbleskoven
findes der over 100 forskellige historiske æblesorter, og den most, man laver,
får derfor altid både en unik smag og farve alt efter hvilke æbler, man samler
ind.
”Det er en super hyggelig aktivitet for hele familien, hvor man både
samler og presser de dejlige æbler. Og der er naturligvis mulighed for at
købe det æblemost, man selv har presset, og tage det med hjem”, siger
Anders Sinding.
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Helbredende hyld
Det kan være en kold fornøjelse at presse æbler i oktober måned, men det
råder herregårdens husjomfru Otilie bod på. Ottilie Olesen var ansat ved
Gammel Estrup som husjomfru i perioden 1918-1924, og hun stod for
madlavningen til både herskab og tjenestefolk på Gammel Estrup. Nu har
museets personale fundet Ottilies gamle opskrift på hyldebærsuppe frem, og
suppen er både varm og sund:
”Hylden er en spændende kulturplante med en lang række historiske
anvendelser. Den er sågar blevet tillagt magiske egenskaber, måske fordi
den er rig på C-vitamin og perfekt til en årstid, hvor man kan døje med lidt
snue”, forklarer Anders Sinding. Opskriften på suppen kan findes i Ottilies
Kogebog, som Gammel Estrup – Herregårdsmuseet udgav i foråret.
Børnespor
Udover at hjælpe køkkenpigerne i køkkenet og gartneren i orangerierne kan
børn også følge et særligt børnespor, hvor man ved hjælp af forskellige
opgaver går på opdagelse i herregårdens spændende sale og gemakker.
Der er aktiviteter alle dage i perioden 14.-22.oktober kl. 10-16. Det er
gratis at deltage i aktiviteterne, når entreen til museet er betalt. Det er muligt
at købe sin egen most med hjem. I Herregårdskøkkenet kan man udover
hyldebærsuppe købe kaffe og kage fra brændekomfuret.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har adresse på Randersvej 2, 8963
Auning. Museets åbningstid er kl 10-17. Entrebilletten koster 90 kr. for
voksne – børn under 18 år er gratis. Billetten gælder også til nabomuseet Det
Grønne Museum.

For yderligere information kontakt museumsformidler Anders Sinding på T
8795 0705 eller ans@gammelestrup.dk. Se også www.gammelestrup.dk.

De bedste hilsener fra
Gammel Estrup – Herregårdsmuseet
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I Herregårdskøkkenet kan man i efterårsferien hjælpe køkkenpigen med at bearbejde havens
råvarer, så herregården er klar til en kold vinter Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

I Orangerierne kan man i efterårsferien give gartneren en hånd, når æblehavens historiske
æbler skal presses. Man kan naturligvis lave sin egen most og købe den med hjem i en fin
flaske. Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.
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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 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 80 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 eller kontakt
museet på Tel 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk.

