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Påske med masser af æg
Påskeferien på Gammel Estrup bliver i år æg-stra sk-æg. Her
handler det nemlig om æg i alle afskygninger. Der skal både
findes, udsmykkes og trilles æg, og man kan høre mere om æggets
helt særlige betydning i påsken. Så hvis man ikke er en kylling, er
det om at komme ud af fjerene og besøge den gamle herregård på
Djursland.
”I påsken indtager ægget en helt central position i vores kulturhistorie.
Ægget symboliserer forår og frugtbarhed, og i den kristne tradition er det
et vigtigt element, at man spiser æg til påske for at fejre afslutningen på
fasten. Efter en lang vinter lagde hønsene igen mange æg, og når fasten så
sluttede til påske, havde man derfor mulighed for at fejre det med særlige
retter som skidne æg og andre retter baseret på æg. Æg var ikke
allemandseje, og man kunne derfor også bruge dem som påskegave til sine
tjenestefolk på en herregård som Gammel Estrup”, forklarer Anders
Sinding, museumsformidler ved Gammel Estrup.
Æggejagter og påskelege
I påskeferien på Gammel Estrup kan man få historien om æggenes
betydning, og børn og barnlige sjæle kan deltage i en række aktiviteter,
æggejagter og påskelege.
”Man kan for eksempel udsmykke sit æg i ægte 1700-tals stil
ved hjælp af decoupage, som vi kender det fra grevinden Augusta
Winterfeldt, der boede på Gammel Estrup i begyndelsen af 1700-tallet. Med
sine udsmykkede æg kan man så bagefter deltage i den store æggetrilning
ned igennem trappetårnet på Gammel Estrup. Her kan man sætte sit æg på
prøve, og der uddeles både præmier for smukkeste og hurtigste æg”,
fortæller Anders Sinding.
Man kan også gå på æggejagt i haven, og deltage i en
skattejagt, som museet har lavet sammen med Auning Bibliotek, hvor man
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skal løse et bindebrev, et gammelt gækkebrev. Man kan høre om og dufte
grevindens hovedvandsæg, og man kan deltage i en historisk påskeleg i
kapellet. Herregårdskøkkenet er åbent hele påskeferien med salg af kaffe og
kage, og husjomfruen bager sit traditionelle ægge-brød.
For yderligere information kontakt museumsformidler Anders Sinding på
ans@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.

Fra gammel tid har det været en populær beskæftigelse at trille eller
’trante’ æg ved påsketid. Her ses børn på herregården Ørbæklunde, der i
påsken 1935 triller æg indenfor ved hjælp af en hjemmebygget rampe.
Foto: Kai Uldall, Nationalmuseet
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Traditionelt har man spist mange æg i påsken. Æggene markerede forårets
komme og fastens afslutning. Æg var en festspise og mange forskellige
retter baseret på æg blev fortæret i løbet af påskedagene. Foto: Gammel
Estrup

Mange har tradition for at finde æg i påskedagene. På Gammel Estrup kan
man i hele skolernes påskeferie gå med på en særlig æggejagt i
herregårdshaven. Man kan også dekorere og trille æg. 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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