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Gammeldags Fastelavn med Ramasjang på 

Gammel Estrup 

 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet inviterer alle små riddere og 

prinsesser til fastelavn på herregården den 26. februar. Her kan 

man opleve, hvordan man holdt Fastelavn før i tiden og selv være 

med til at slå katten af tønden, lave masker og spise gammeldags 

fastelavnsboller. DR Ramasjang og den kendte børnevært Katrine 

Bille kommer og filmer fastelavns-arrangementet 

 

Fastelavn er en gammel tradition, og alle børn får nu muligheden for at 

opleve, hvordan det foregik i gamle dage, når Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet inviterer til fastelavn på fastelavnssøndag 26. februar kl 

11-15. Fastelavn var oprindeligt dagen før den lange fasteperiode, og her 

havde man en mulighed for at skeje lidt mere ud, end man normalt gjorde: 

 ”Traditionelt var Fastelavn sidste chance for at slå sig løs. 

Det blev fejret med forskellige ret makabre lege. Blandt andet afholdt man 

tøndeslagning med en levende kat i tønden. En anden leg kunne være at 

trække hovedet af en hane. Her bandt man hanen op i benene, smurte den 

godt ind i fedt, og på skift forsøgte man nu at trække hovedet af den. 

Bevæger vi os lidt op i tiden til omkring 1900, er der flere eksempler på, at 

fastelavn også var at finde rundt om på landets herregårde. I forbindelse 

med fastelavnsgildet red gårdskarlene rundt på heste i hele sognet for at 

samle penge ind til gildet, og de kom også forbi herregårdene. Herskabet 

deltog dog ikke i karlenes festligheder, men de nød at se det store optog. 

Inde på herregårdene havde børnene udklædt sig med masker og 

fastelavnsris. Om morgenen gik de rundt og risede alle de voksne op og fik 

et stykke chokolade”, fortæller Helle Ingerslev Kristensen, som er 

museumsformidler ved Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. 

Til Fastelavn på Gammel Estrup kan børn være med til at slå 

katten af tønden, som man gjorde på herregårdene før i tiden – dog uden 

kat! Der krones en kattekonge, og der er også præmier til bedst udklædte 
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ridder og prinsesse. Indenfor kan børn lave deres egen maske med hjælp fra 

museets formidlere. Desuden kan man købe gammeldags fastelavnsboller 

bagt i det store brændekomfur. Undervejs vil Ramasjang filme og 

livestreame begivenheden på Ramasjang-appen. 

 

Praktisk 

 -  Fastelavn på Gammel Estrup afholdes 26. februar med maskeværksted kl 

11-15 

- kl. 13.30 er der tøndeslagning. Efterfølgende krones kattekongen eller 

kattedronningen samt den bedst udklædte ridder eller prinsesse. 

- Ramasjang filmer fra kl. 13 - 13:30. Bagefter kan man møde Katrine Bille 

kl. 13:30 - 14:30 

- Børn under 18 år går gratis ind og deltager gratis i aktiviteterne. Voksne 

betaler normal entrépris 90 kr. Billetten giver også adgang til nabomuseet 

Det Grønne Museum. 

 

For yderligere information, udtalelser og billeder kontakt museumsformidler 

Helle Kristensen på hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

De bedste hilsner fra 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katrine Bille fra DR Ramasjang styrere slagets gang, når der er Fastelavn på 
Gammel Estrup 26. februar. Foto: DR 

mailto:hik@gammelestrup.dk


14 feb 17 
ME 
 

3 

 

 

 

 
I gamle dage slog man katten af tønden med en rigtig kat i tønden. I dag er der 
heldigvis kun slik i tønden. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet fortæller historien 
om fastelavn i gamle dage Fastelavnssøndag 26. februar kl 11-15. Foto: Gammel 
Estrup – Herregårdsmuseet  

 

 
Traditionen tro skal der krones en kattekonge og kattedronning, når der 
afholdes fastelavn på Gammel Estrup 26. februar. 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 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. 
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