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Nu går den store æggejagt! 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum inviterer i 

påskeferien på en vaskeægte æggejagt, der tager børn og voksne 

med rundt på hele herregården for at lede efter forsvundne æg i 

de flotte sale og gemakker. Samtidig kan man opleve nogle af de 

påsketraditioner der knytter sig til livet for herskab og 

tjenestefolk. 

 

Man kan hele påskeferien hjælpe tjenestepigen med at finde påskeæg der 

gemmer sig rundt omkring på herregården. Museumsinspektør Anders 

Sinding fortæller:  

”I butikken får man udleveret et børnespor, som skal udfyldes 

med små æggeklistermærker, der er gemt rundt omkring i sale og 

gemakker. Har man brug for hjælp, kan man få ledetråde af stuepigen i 

historisk dragt, som oftest arbejder i kælderen, og man kan også ved hjælp 

af sin mobiltelefon se nogle små sjove videoer, der hjælper én med at finde 

påskeæggene”. 

 Undervejs på jagten kan man trille æg i den store riddersal, som 

børn gjorde før i tiden, og i kælderen kan man udsmykke sit eget pynteæg 

som en ægte adelsfrue. Hver dag i ferien er der desuden en særlig 

familierundvisning, hvor man kan høre museets faginspektører fortælle små 

påskehistorier fra de danske herregårde igennem 500 år. 

”Påsken på landet havde i høj grad et fokus på de dejlige og friske 

råvarer, særligt nylagte æg fyldte meget, fordi det var en lækker og 

næringsrig spise, som man havde mange af ved påsketid, hvor fasten også 

traditionelt sluttede. Vi ved fra historiske kilder, at tjenestefolk for 

eksempel også kunne modtage æg som gave fra herskabet i påsken, 

fortæller Anders Sinding.  

 I hele påskeferien kan man besøge Herregårdskøkkenet, hvor 

husjomfruen bager kage og brygger kaffe på Madam Blå, og er man heldig 

kan man også smage såkaldt nikålssuppe, der blandt andet består af de 

første friske grøntsager fra herregårdshaven.  

 

For yderligere information kontakt museumsinspektør Anders Sinding på 

T 8648 3001 eller ans@gammelestrup.dk.   
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Fra gammel tid har det været en populær beskæftigelse at trille eller 
’trante’ æg ved påsketid. Her ses børn på herregården Ørbæklunde, der i 
påsken 1935 triller æg indenfor ved hjælp af en hjemmebygget rampe. I 
påskeferien kan børn og barnliges sjæle være med til at trille æg i Gammel 
Estrups riddersal. Foto: Kai Uldall, Nationalmuseet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herregårdskøkkenet er åbent hele påskeferien med salg af kaffe og kage.  
Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
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Fakta om Gammel Estrup 

 

• Herregården Gammel Estrup. Gammel Estrup er en af 

Danmarks bedst bevarede Renæssanceherregårde. Gammel Estrup 

var i mere end 600 år i samme families eje. 

 

• Danmarks Herregårdsmuseum. Museet blev oprettet i 1930. 

Danmarks Herregårdsmuseum er i dag et statsanerkendt 

specialmuseum. Museet beskæftiger sig med de godt 730 danske 

herregårde, og alt hvad dertil hører af herskab og tjenestefolk, 

bygninger og arkitektur, skove og marker, haver og kulturlandskab, 

indretnings- og boligkultur, malerkunst og møbler mm. Museet er 

en selvejende institution. 

 

• Udstilling inde og ude. Gammel Estrups udstilling rummer en 

række enestående interiører for herskab og tjenestefolk fra omkring 

år 1500 og frem til første del af 1900-tallet. Desuden kan man opleve 

et helstøbt kulturmiljø med historiske haver, driftsbygninger og 

arbejderboliger. 

 

• Dansk Center for Herregårdsforskning. Gammel Estrup er 

hjemsted for det nationale forskningscenter Dansk Center for 

Herregårdsforskning. Centeret er tovholder på det europæiske 

ENCOUNTER (European Network for Country House and Estate 

Research).   

 

• Aktiviteter. Museet afholder årligt en række store arrangementer 

herunder 1700-talsfestivalen, Allehelgensaften og juleaktiviteter i 

forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. 

 

• Børn og unge. Museet har en aktiv kulturtjeneste for børn og unge 

og er regional partner i det nationale skoletjenestenetværk. 

 

• Besøgende. Gennemsnitligt er besøgstallet knap 100.000 om året 

(sammen med nabomuseet Det Grønne Museum). Gammel Estrup 

har desuden over en halv million besøgende online hvert år. 

 

• Personale og frivillige. Personalet består af ca. 15 personer – 

heraf 8 fastansat. Museumsdirektør Kasper Steenfeldt Tipsmark har 

ansvaret for den daglige ledelse. Gammel Estrups frivillignetværk 

har ca. 150 medlemmer. 


