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PRESSEMEDDELELSE 

 

Corona eller ej. Det spøger på Gammel Estrup 

 

Modige ’spøgelsesjægere’ kan være med til at finde spor og løse 

Gengangerens Gåde fredag, lørdag og søndag frem til 22. 

november. Alle kan være med, og det er ganske gratis. 

 

Med udgangspunkt i de mange spøgelseshistorier og spændende skæbner, 

der findes i fortællingerne om Gammel Estrup, har man på Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum udviklet et særligt tilbud, der skal opleves, 

når mørket falder på omkring den gamle herregård: 

 ”Covid-19 spændte jo ben for Allehelgensaften på Gammel 

Estrup, hvor vi plejer at fortælle spøgelseshistorier og sagn med en masse 

levendegørelse indenfor i herregårdens stuer og kældre. Vi måtte derfor 

tænke nyt, og så kom ideen til Gengangerens Gåde. Tanken er, at folk selv 

skal kunne gå på ’spøgelsesjagt’ udenfor på området, hvor der er god plads. 

Ved at gøre gåden tilgængelig over flere weekender, giver vi også alle 

mulighed for at være med, selvom vi er underlagt forsamlingsforbuddet. Vi 

har valgt, at det skal være gratis. Det er på en måde vores gave til folk her i 

den mørke Corona-tid”, siger Anders Sinding, som er museumsformidler 

ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 Gengangerens Gåde er tiltænkt børnefamilier, men alle kan 

være med. Gåden kan løses fredag, lørdag og søndag aften kl. 17-22 frem til 

den 22. november. Det er gratis at deltage. Information findes ved porten til 

selve slottet. Al færdsel på området er på eget ansvar. Det er ikke tilladt at gå 

mere end 10 personer sammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der var generalprøve på Gengangerens Gåde på Allehelgensaften 31. oktober, hvor 
knap 150 modige ’spøgelsesjægere’ deltog. Alle weekendaftener frem til 22. 
november, kan man være med til at finde spor, løse gåden og mane gengangeren i 
jorden. Foto: Morten Weltz. 
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 For yderligere information kontakt museumsformidler Anders Sinding på 
ans@gammelestrup.dk / T 8648 3001 
 
 
 
 

Baggrund om Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 
 
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. 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 8 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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