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Gammel Estrup åbner historisk ishus og 

lancerer kogebog på Mors Dag 

 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet fejrer Mors Dag den 14. maj 

med fokus på tjenestefolk og madlavning i gamle dage. Man kan 

blandt andet se et isopbevaringshus, som fungerede som en slags 

køleskab i 1800-tallet. Desuden udgiver museet husjomfru 

Ottilies Olesens 100 år gamle Kogebog, der rummer opskrifter for 

både høj og lav på herregården 

 

14. maj er en festdag på Gammel Estrup. Dagen begynder med åbning af det 

historiske ishus: 

 ”Huset stammer oprindeligt fra en anden herregård på 

Djursland, nemlig Skaføgård. Huset har også stået på Hjerl Hede, men nu 

har vi fået lov at flytte det hertil, hvor det på fineste vis fortæller historien 

om fortidens køleskab. Ishusene opstod i anden halvdel af 1800-tallet i takt 

med mejeridriftens fremvækst på herregårdene, og disse små huse kunne 

nu sikre friske råvarer til hele den store husholdning”, forklarer 

museumsinspektør Marie Andersen, som understreger, at der er tale om et 

hus til opbevaring af is og madvarer – ikke et hus med salg af is, som mange 

tror, når de hører ordet ’ishus’. 

 

Opskrifter fra oldemors tid 

Efter åbningen af Ishuset lancerer Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

Ottilies Kogebog. Bogen bygger på Ottilie Olesens håndskrevne 

opskriftsamling, som blev nedskrevet i hendes tid ved forskellige 

herskabshjem for godt 100 år siden. Opskrifterne er krydret med billeder og 

historier fra herregården: 

 ”Vi har længe ønsket at udgive kogebogen. Vi har igennem 

en årrække bagt efter de historiske kageopskrifter, når vi har haft åbent i 

Herregårdskøkkenet, og der har været en stor efterspørgsel fra publikum 
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på at få opskrifterne, så de kan prøve dem af derhjemme”, siger Marie 

Andersen. 

 I forbindelse med kogebogen lancerer museet også Gammel 

Estrup Kagen, som er en æblekage, der vækker særlig stor begejstring blandt 

publikum. Der er smagsprøver på kagen – og andet bagværk fra 

opskriftssamlingen – til alle fremmødte i Borggården. 

 

For yderligere information, udtalelser og billeder kontakt museumsinspektør 

Marie Aaberg Andersen på T 8648 3001 / ma@gammelestrup.dk. 

 

De bedste hilsner fra 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På Mors Dag den 14. maj indvier Gammel Estrup – Herregårdsmuseet et 
isopbevaringshus fra anden halvdel af 1800-tallet. Huset, der kan rumme 20.000 
kg is sikrede friske råvarer til herregårdens store husholdning.  
Foto: Gammel Estrup – Herregårdsmuseet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Gammel Estrups herregårdskøkken bager man efter husjomfru Ottilie Olesens 
100-år gamle opskrifter, og nu udgiver Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
Ottilies Kogebog, så man selv kan prøve kræfter med de gamle retter.  
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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