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PRESSEMEDDELELSE 

 

Naturens Dag fejres med krebsegilde i 
Herregårdshaven 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet inviterer til krebsegilde på 

Naturens Dag den 10. september. Det vrimler med krebs i Alling 

Å, så der bliver rig mulighed for at opleve sprællende krebs, 

smage dem tilberedt, bygge en krebsefanger og ikke mindst høre 

lokale krebsefiskere fortælle om den invasive signalkrebs. 

Naturens Dag på Gammel Estrup står i krebsens tegn. Her vil museet 

fortælle om den del af ”herregårdens spisekammer”, der handler om fisk – 

og krebs. På dagen vil der være forskellige aktiviteter for børn og voksne, 

hvor man blandt andet kan bygge en lille sejlbåd og sejle om kap eller lave 

sin egen krebsefanger og give sig i kast med at fange krebs fra broen over 

Alling Å. Museumsformidler ved Gammel Estrup – Herregårdsmuseet Helle 

Ingerslev Kristensen fortæller:  

”Gildet indledes kl. 10.00, hvor krebse-koordinator fra 

Randers Kommune Knud Erik Vindum og frivillige krebsefiskere fortæller 

om krebs og fremviser krebsefangst. Her vil man også kunne se og høre om 

den invasive signalkrebs, som lever i Alling Å, og som lige nu truer 

bestanden af åens oprindelige flodkrebs. Senere på dagen vil den store 

såkaldte krebsebrik blive trukket op af åen, og hvis vi er heldige, er den 

stopfyldt med kriblende krebs”. 

 

 

 

 

 

 

 

I gamle dage syntes herregårdens børn, at det var sjovt at tage ude og fange krebs på 

forskellige måder. Det får de besøgende også rig mulighed for at prøve, når Gammel Estrup 

inviterer til Naturens Dag. Foto: Ditte Valente - naturninja.dk   
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Krebsegilde på herregården 

Krebsefiskeri og krebsegilder kender man især som en gammel svensk 

tradition, der blev udbredt blandt det svenske borgerskab i 1800-tallet, men 

det har også fundet sted på de danske herregårde. Fisk og skaldyr har altid 

været en vigtig spise for både herskab og tjenestefolk på herregårdene, og i 

efteråret var det altså krebsetid. Her blev der fanget krebs i massevis i 

nærliggende søer, åer, mergelgrave og moser. Kogejomfruen kogte krebsene, 

så de blev flotte røde og bugnede fadene til herregårdens jagtmiddage. 

I udekøkkenet simrer det også i gryderne på Naturens Dag. 

Her kan man blandt andet smage pil-selv krebs tilberedt på historisk vis og 

dertil få en hjemmebrygget børne- eller voksen-snaps som til et rigtigt 

krebsegilde. Man kan også kigge indenfor i museumskøkkenet, hvor der 

sælges kaffe og kage bagt og brygget på gammeldags manér. 

”Når der skulle fanges krebs til herregården, lagde fiskerne 

ruser ud lavet af ståltrådsnet med madding i og en fastbundet korkprop, 

der flød i søkanten. Børnene på herregården fangede krebs med 

krebsebrikker, de selv havde fremstillet, eller med de bare hænder. Så 

vendte de sten i åen eller var modige og stak hånden ind i hullerne i 

brinken, hvor krebsen ofte lå. Så gjaldt det om at være hurtig og fange 

krebsen inden den nappede. På Naturens Dag vil vi forsøge at gøre de 

gamle fiskere og børnene kunsten efter”, fortæller Helle Ingerslev 

Kristensen videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De invasive signalkrebs vrimler rundt i Alling Å. På Naturens Dag kan man både opleve dem 

sprælle på livet løs og smage dem lækkert tilberedt. Foto: Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet 

 

Krebsegildet er kl. 10-15 søndag den 10. september. Det finder sted i 

Gammel Estrups Herregårdshave ved den lille buebro over Alling Å, som 

findes ved at gå venstre rundt om Herregården. Adressen er Gammel Estrup, 

Randersvej 2, 8963 Auning. Parkering kan foregå på den store 

parkeringsplads foran museet. 
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Arrangementet er en del af Naturens Dag, hvor Friluftsrådet, Danmarks 

Naturfredningsforening og en række lokalforeninger, kommuner, 

naturvejledere, kulturelle institutioner m.v. åbner naturen i hele landet for 

besøgende. 

For yderligere information kontakt museumsformidler Helle Ingerslev 

Kristensen på hik@gammelestrup.dk T 87950711 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

 

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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