06 okt 21
ME

1/2

PRESSEMEDDELELSE

Efterårsferien står i æblernes tegn på Gammel Estrup
Hver dag i ferien står museets formidlere klar i Orangerierne i
herregårdshaven til at fortælle om historiske æbler og hjælpe gæsterne med
at plukke og presse æbler til økologisk æblemost.
Før i tiden brugte man efterårstiden på herregården på forberedelser til den lange vinter.
Afgrøderne fra herregårdshaven skulle høstes og konserveres, så man havde mad til
resten af året, og det gjorde man ved at moste, tørre, sylte og henkoge blandt andet æbler
fra herregårdens egen æblehave.
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”Bag Orangerierne i herregårdshaven på Gammel Estrup findes en
gammel æblehave, der rummer et væld af forskellige historiske æblesorter, og haven er
omdrejningspunktet i vores aktiviteter i efterårsferien”, fortæller museumsinspektør
Anders Sinding fra Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og fortsætter:
”Her i landet har man spist æbler i flere tusind år, og allerede tilbage i
Middelalderen begyndte man systematisk at dyrke æbler i abildgårde. For godt
hundrede år siden udgjorde æblehaverne stadig en vigtig del af herregårdshavernes
drift – dels var de ofte en god indtægtskilde og dels blev æblerne brugt på grevens bord
året rundt”.
Æblemosteriet i Orangeriet har åbent alle dage i efterårsferien, og alle kan
være med. Det koster 50 kr. at fylde en kurv med æbler, der bliver til cirka 1 liter
æblemost, som man kan tage med hjem i en fin glasflaske. I Herregårdskøkkenet kan man
igennem hele ferien følge arbejdet med at sylte og bage med æbler, og Husjomfruen
sælger naturligvis ud af lækkerierne samt varm kakao og kaffe fra Madam Blå. Mandag til
fredag kan man desuden kl. 14 gå med på en guidet tur i herregårdens kælder og se,
hvordan frugt og grønt blev opbevaret på herregården. Entré til Gammel Estrup er 100 kr.
– børn under 18 år er gratis. Billetten gælder også til nabomuseet Det Grønne Museum.
For yderligere information kontakt museumsinspektør Anders Sinding på T 8648 3001
eller ans@gammelestrup.dk.
De bedste hilsner fra
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
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Der er fokus på æbler i efterårsferien på Gammel Estrup. Man kan blandt andet plukke æbler og
lave sin egen økologiske æblemost. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum.

Gammel Estrups historiske æblehave bugner af æbler i efteråret. Æblerne er af forskellige
historiske sorter og dyrkes økologisk. 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 15-20 personer – heraf 9 fastansat.
Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse.

•

Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har omkring 150 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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