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Sporenes Dag på cykel eller til fods 

 

Den 11. juni er det Sporenes Dag, og det markerer Gammel Estrup 

- Herregårdsmuseet med åbning af en ny cykelrute på 

Norddjursland og en guidet tur i naturen omkring Gammel 

Estrup. 

 

Sporenes Dag er en årligt tilbagevendende begivenhed. Dagen har tidligere 

haft fokus på stier og vandreruter, der giver befolkningen mulighed for at 

opleve sider af den danske natur, som ellers ikke er tilgængelige for 

offentligheden. I 2017 benyttes dagen til også at lancere en række cykelruter. 

 

Djursland rundt på to hjul 

Sporenes Dag udvides i 2017 blandt andet med lancering af projektet ”På tur 

i Danmarks historie” over hele landet. Målet er, at man på cykel skal kunne 

opleve det smukke, historiske landskab i sit lokalområde. I Norddjurs har 

den 38 km lange cykelrute særligt fokus på egnens herregårde.  

”De nye cykelruter er udarbejdet i samarbejde med 

”Historier om Danmark”. Gammel Estrup – Herregårdsmuseet har været 

med til at udvikle ruten i Norddjurs, hvor man kan opleve et særegent 

herregårdslandskab med vidtstrakte marker, lange alleer og imponerende 

herregårdskomplekser. Ruten løber for eksempel forbi herregården 

Løvenholm. Her kan man opleve Løvenholmskoven, som er den eneste 

oprindelige skov – en såkaldt urskov – vi har på Djursland. Man kan 

desuden besøge et smukt mausoleum, der er rejst for den tidligere godsejer 

Valdemar Uttental”, siger museumsformidler og naturvejleder Helle 

Ingerslev Kristensen og fortæller, at turen går også forbi herregårdene 

Hevringholm, Stenalt og Gammel Estrup.  

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet og nabomuseet Det 

Grønne Museum har etableret cykeludlejning i sommermånederne, så 

turister uden egne cykler kan opleve det smukke djurslandske 

herregårdslandskab på to hjul, har.  

 

      

          
         Randersvej 2 
             8963 Auning 
             Danmark 
 
             T +45 8648 3001 
             F + 45 8648 3181 
             post@gammelestrup.dk 
             www.gammelestrup.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:post@gammelestrup.dk


30 maj 17 
HIK/me 

 

Vandring ved Gammel Estrup 

Den nye cykelrute på Djursland er – sammen med de andre cykelruter i 

landet over – beskrevet i bogen ”På tur i Danmarks Historie”, der – ligesom 

ruterne – lanceres på Sporenes Dag 11. juni. 

Cykelruterne kan benyttes året rundt, men på Sporenes Dag 

er der mulighed for at kombinere sin cykeltur med en guidet tur rundt i 

Gammel Estrups herregårdshave. Turen begynder kl. 11 og runder både 

orangerier, barokhave, karpedamme og isopbevaringshuset. Turen sluttes af 

med en omvisning i herregårdens tyendeafdeling, og til sidst vil det være 

muligt at købe kaffe og kage fra støbejernskomfuret i Herregårdskøkkenet.  

Ønsker man at spadsere i landskabet ved Gammel Estrup på 

egen hånd, kan man benytte sig af “Sporet ved Gammel Estrup”, der er en 

vandretur igennem herregårdsskoven Lunden og forbi det gamle 

skovarbejderhus. 

 

For yderligere information om cykler, ruter og Sporenes Dag kontakt 

museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen på T 8648 3001 / 

hik@gammelestrup.dk.  

 

De bedste hilsner fra 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

 

På Sporenes Dag 11. juni inviterer Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 
indenfor til en guidet tur i herregårdshaven. Turen kan kombineres med en 
nye cykelrute på Norddjurs, som lanceres samme dag. Foto: Gammel 
Estrup – Herregårdsmuseet. 
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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. Museet har 
billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne Museum. 

 

 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 T 8648 
3001 eller post@gammelestrup.dk. 
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