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På Gammel Estrup vågner spøgelserne på 

Allehelgensaften  

 

Den 31. oktober er det som bekendt Halloween, og Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum inviterer derfor til en (u)hyggelig aften på 

den gamle herregård. Her kan man høre alle historierne om spøgelserne på 

Gammel Estrup og måske ovenikøbet møde nogle af herregårdens tidligere 

beboere. 

 

Indenfor i Gammel Estrups stuer og sale kan man høre spøgelseshistorierne fortalt, 

mens de modige kan opleve gengangere og sagnvæsner på egen krop i kælderen og 

haven. Slottet er kun oplyst af stearinlys, mens publikum på egen hånd kan gå på 

opdagelse på området. 

 ”Halloween er jo blevet en folkelig tradition i Danmark i løbet af de 

seneste 20 år. Det er derfor oplagt for os at fortælle om spøgelserne på Gammel Estrup 

og sagnvæsner fra den danske folketro på netop denne aften. Vi slipper spøgelserne og 

de overnaturlige væsner fri, og publikum kan på den måde få en fornemmelse af, 

hvordan det må have føltes at leve på herregården før i tiden, hvor der var bælgmørkt i 

vinterhalvåret, og spøgelser, åmænd og elvere fik skylden for de uforklarlige 

fænomener og begivenheder, der opstod i folks hverdag”, fortæller Marie Kirstine Elkjær, 

som er museumsinspektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

Gammel kirkelig tradition og ny festdag 

Halloween eller Allehelgen fyldte ikke meget i folkekulturen i Danmark før i tiden. 

Allehelgen var først og fremmest en kirkelig begivenhed, og den moderne halloween, som 

vi kender i dag med græskar, udklædning og gys, er opstået indenfor de seneste 20-25 år 

efter amerikansk forbillede. 

 ”Halloween er en amerikansk fest, som har sin oprindelse i keltisk 

folketro, som kom til USA med irske emigranter i 1800-tallet. Efterfølgende er den så via 

populærkulturen blev eksporteret tilbage til Europa og har også vundet indpas i 
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Danmark de senere år. Halloweens popularitet herhjemme kan skyldes mange ting, 

men en af grundene kan være, at der historisk set ikke er så mange festdage i efteråret. 

Desuden passer gys og gru-temaet rigtig godt med årstidens mørke, og vi ved, at man 

også for omkring 100 år siden i Sønderjylland holdt lygteoptog, ligesom man flere 

steder rundt om i landet i 1900-tallet har lavet lygter af forskellige grøntsager – både 

for at holde mørket og overnaturlige væsner på afstand, og nogle steder også for at 

skræmme hinanden”, forklarer Marie Kirstine Elkjær. 

På Allehelgensaften åbner Gammel Estrup portene tre gange i løbet af 

aftenen, kl. 17, 19 og 21. Der er begrænset plads, så bestilling er nødvendig på T 8648 

3001. Det koster 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn under 18 år. Al færdsel på området er 

på eget ansvar. Aldersgrænse i kælderen er 10 år. 

 

Fakta: Hvilken dag er det egentlig Allehelgen? 

Halloween eller Allehelgensaften er 31. oktober. Det er nemlig aftenen inden 

Allehelgensdag 1. november, hvor man i den katolske kirke siden Middelalderen har fejret 

helgenerne. 2. november er Allesjælesdag, hvor man fejrer de ”almindelige” afdøde. I den 

protestantiske danske folkekirke har man i dag tradition for at mindes de afdøde på 

Allehelgenssøndag, som er den første søndag i november, mens man i katolske lande 

stadig fejrer Allehelgens- og Allesjælesdag 1. og 2. november. 

 

 

For yderligere information kontakt museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær på T 86483 

001/8795 0703 (direkte) eller me@gammelestrup.dk. Se også www.gammelestrup.dk  

 

De bedste hilsner  

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gammel Estrup 

oplyses af 

stearinlys, når 

slottet åbner for 

modige gæster 

Allehelgensaften 

31. oktober. 

Foto: Henning 

Millard. 
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Adelsfolk fra tidligere tider besøger Gammel Estrup på Allehelgensaften. Foto: Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum. 

 

 

I Danmark har man skåret lygter af forskellige grøntsager – i det sydlige Danmark brugte man 

typisk roer. Først i nyere tid er man begyndt at bruge græskar, som man gør i den amerikanske 

halloween-tradition. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
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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 1700-talsfestivalen i juni måned og juleaktiviteter 
i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en 
aktiv kulturtjeneste for børn og unge. 
 

• Museet har i gennemsnit 100.000 besøgende om året. Der er åbent året rundt 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 9 fastansat. 
Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse. 
 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har 120-130 aktive 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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