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Historiefortællere indtager Gammel Estrup 
 

Den 24. februar åbner Gammel Estrup op for en hyggelig 

fortælleeftermiddag i historiske omgivelser. Den lokale ildsjæl 

Wallin Feder inviterer indenfor i Gammel Estrups ”Fruerstue” til 

en snak om barndomsminder, erindringer og fortællinger, og 

museumsbetjent Hans Jørgen Rasmussen viser rundt i 

herregårdens sale og gemakker og fortæller spændende historier 

fra Gammel Estrup. 

 

Wallin Feder, som er opvokset i Auning ved Gammel Estrup er kendt i 

lokalområdet som en dygtig fortæller. Som dreng var han blandt andet 

medlem af ”Grev Scheels Spejderkorps”, og han har mange gode historier fra 

Gammel Estrup og omegn oppe i ærmet: 

 ”Hans levende måde at fortælle på giver liv til historierne, og 

de sætter tankerne i gang om vores egen tilknytning til herregården, og 

hvorfor det er vigtigt at indsamle og bevare disse historier. Herregården er 

nemlig så meget mere end fortid, kultur og landskab. Den er både rigdom 

og fattigdom, gode minder og udskæld, sjov og alvor. Det vil vi gerne vise 

gæsterne med det her arrangement, hvor to dygtige historiefortællere 

tager os med til fortidens Gammel Estrup”, forklarer museumsinspektør 

Marie Aaberg Andersen. 

Fortælleeftermiddagen den 24. februar begynder kl 14 med 

museumsbetjent Hans Jørgen Rasmussens omvisning og afsluttes med 

Wallin Feders historiefortælling. 

 

Udstilling om ”Mit Gammel Estrup” 

I forbindelse med fortælleeftermiddagen åbner Gammel Estrup 

særudstillingen ”Mit Gammel Estrup”, der består af historier og minder, 

fotografier og genstande, der kan være med til at kaste lys over områdets 

historie og lokalbefolkningens oplevelser med Gammel Estrup. Udstillingen 

viser den adelige familie Scheels personlige tilknytning til herregården, men 
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den viser i høj grad også herregårdens betydning for beboerne i 

lokalsamfundet:  

”Mange af de historier, vi har indsamlet, er minder fra 

barndommen. De viser lokalsamfundets tilknytning til herregården og ikke 

mindst herregårdens rolle som pejlemærke for mange familiers hjem. Dette 

sted tæt på hjemmet har været arbejdsplads for mange lokale, men også et 

udflugtsmål og et frirum. Beretningerne er en del af lokalområdes fælles 

erindring og kan sætte tankerne i gang i forhold til, hvad vi vil give videre 

til vores egne børn,” siger Marie Aaberg Andersen og fortæller, at museet 

stadig indsamler materiale til ”Mit Gammel Estrup”. Man kan således 

medbringe sine Gammel Estrup-historier og erindringer, fotografier og 

genstande til fortælleeftermiddagen den 24. februar. 

 

Fakta om fortælleeftermiddag på Gammel Estrup 

• Fortælleeftermiddagen består af fortælling og omvisning lørdag d. 

24. februar kl. 14-16. Samtidig åbner særudstillingen ”Mit Gammel 

Estrup”, og man kan bidrage med sine egne historier fra 

herregården. 

• Arrangementet er gratis. Der kan købes kaffe og kage fra 

herregårdskøkkenet. 

• Tilmelding nødvendig på T 8648 3001 eller post@gammelestrup.dk. 

 

For yderligere oplysninger, billeder og interview kontakt 

museumsinspektør Marie Aaberg Andersen på ma@gammelestrup.dk eller 

T 8648 3001. 

 

 
Tv: Wallin Feder fra Auning beretter om sin opvækst nær Gammel Estrup, når der 
er fortælleeftermiddag på slottet 24. februar, og mon ikke der sniger sig en 
røverhistorie eller to med. Foto: Gammel Estrup. 
 
Th: Museumsbetjent Hans Jørgen Rasmussen er trukket i Ridefoged-jakken og står 
klar til at tage de besøgende med rundt på en særlig omvisning den 24. februar. 
Ligesom Wallin Feder har Hans Jørgen Rasmussen også mange gode historier at 
dele ud af. Foto: Gammel Estrup. 
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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 
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, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen 
Aarhus. 

 

• Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked 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, 
heraf ca. 5.000 fra udlandet. Der er åbent hele året bortset fra 
helligdagene i julen, januar måned samt mandage i vinterperioden. 
Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum. 
 

• Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 6 
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 8648 
3001 eller post@gammelestrup.dk. 
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