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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

 

Gammel Estrup inviterer på skovtur 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum søsætter 

projektet Skovens glemte perler, der i sommeren 2021 skal sætte 

fokus på kultur og natur i herregårdsskoven Lunden. Der skal 

blandt andet etableres en digital oplevelsessti fra Gammel Estrup 

og gennem skoven, hvor historien om de historiske 

mindesmærker fortælles. For eksempel historien om det 

forsvundne stenbord, som bliver retableret, efter at have været 

væk i 40 år. 

 

Den gamle herregårdsskov Lunden, der ligger i Løvenholms skove lige vest 

for Auning, er et yndet udflugtsmål for lokalbefolkningen i Norddjurs. Det 

har derfor igennem mange år været et ønske for både brugere af skoven og 

det nærliggende Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum at fortælle 

historien om de mange kulturhistoriske spor, der findes i den gamle skov. 

Med projektet Skovens glemte perler vil historien om ”Stenbordet”, 

adelsslægten Scheels familiegravsted, stendigerne og mange andre spor af 

herregården Gammel Estrups historie i sommeren 2021 blive fortalt gennem 

en digital oplevelsessti, hvor man kan lytte til historien via sin mobiltelefon: 

 ”En række vigtige historiske mindesmærker fra herregårdsskoven 

er i fare for at forsvinde og glide ud af vores fælles erindring, derfor er vi 

meget glade for at vi nu får mulighed for at fortælle historien om disse 

”skovens glemte perler” – ikke mindst i denne Coronatid, hvor vi hele 

sommeren satser på tilbud udendørs”, siger museumsinspektør og 

naturvejleder ved Gammel Estrup, Helle Ingerslev Kristensen. ”Med 

projektet skaber vi en kulturhistorisk vandring fra Gammel Estrup gennem 

herregårdslandskabet med dets karakteristiske alléer, forbi gamle 

vejforbindelser og ind i det fredede skovområde, hvor man kommer forbi 

”Det Forsvundne Skovarbejderhus”, de højryggede agre, 

begravelsespladsen for slægten Scheel, det sagnomspundne stenbord og 

flere andre vigtige historiske mindesmærker. Historien begynder på 

Gammel Estrup og fortælles via en såkaldt podwalk op gennem skoven, 

hvor man får historien direkte ind i ørerne, mens man går, og undervejs 
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fortælles der også om skoven som et godt levested for en lang række 

dyrearter og om skovens store biodiversitet med et interessant dyre- og 

planteliv”, forklarer hun. 

 

Vigtig kulturarv i skoven 

Herregårdsskoven Lunden ved Gammel Estrup er en del af Djurslands 

unikke herregårdslandskab, der rummer ældgamle kulturhistoriske spor fra 

fortidens herregårdsliv. Det er noget helt særligt, at mange af disse spor 

stadig kan anes med det blotte øje i Lunden, fordi området gennem 

århundreder har været Gammel Estrups enemærkeskov og derfor ikke er 

blevet ændret eller lagt under plov i århundreder. 

”Med Skovens glemte perler formidler og levendegør vi dette 

unikke skovområde både for lokalbefolkningen og for de mange turister, 

der besøger Djursland. Udover etablering af informationsstandere nær 

herregården og den digitale oplevelsessti i Lunden, vil der i sommeren 2021 

foregå forskellige arrangementer i skoven, herunder oplevelser særligt 

målrettet børn og unge, der får mulighed for bevægelse under åben himmel 

i en tid, hvor særligt de unge generationer er ramt af ensomhed og 

isolation”, forklarer Helle Ingerslev Kristensen. 

 

Det forsvundne stenbord  

Der er mange spændende stop på den digitale oplevelsessti, men af særlig 

interesse er ”Stenbordet” i Lunden, der sandsynligvis blev udfærdiget i 

forbindelse med et kongebesøg i 1840. Det var kronprinsen, der senere 

skulle blive Frederik den 7., som i forbindelse med arkæologiske 

udgravninger besøgte greve Christen Scheel på Gammel Estrup, og siden da 

har bordet været et lokalt samlingspunkt, indtil det pludselig forsvandt. 

”Stenbordet stod på sin plads i Lunden indtil begyndelsen af 

1980’erne, hvor det pludselig var væk. Siden da har mange lokale 

diskuteret, hvor det mon blev af, og hvem der kunne have taget det, men 

det er altså aldrig blevet opklaret. Sikkert er det dog, at det har haft en stor 

betydning i lokalområdet, og mange af de frivillige i projektet Skovens 

glemte perler kan huske dette historiske mindesmærke som yndet 

udflugtsmål og mødested for beboere i lokalområdet”, fortæller Helle 

Ingerslev Kristensen. 

Stenbordet bliver i forbindelse med etableringen af oplevelsesstien 

rekonstrueret og placeret på sin oprindelige plads i Lunden. 
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Fakta om Skovens glemte perler 

● Der etableres en helt ny oplevelsessti med standere og stationer ved Gammel 

Estrup.  

● Den nye sti fortsætter digitalt gennem herregårdsskoven Lunden vha. en såkaldt 

podwalk, hvor man får historien ind gennem ørerne via sin telefon. 

● Stenbordet retableres i Lunden. 

● I sommeren 2021 gennemføres en lang række ture og undervisningsaktiviteter på 

stien, og aktiviteterne bliver en del af Gammel Estrups virke fremover. 

● Skovens glemte perler er blevet til i samarbejde mellem Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum, Sønderhald Egnsarkiv, Auning Bymuseum, Løvenholm Gods og 

lokale ildsjæle. Projektet er muliggjort af midler fra LAG Djursland, 

Landdistriktspuljen, ELRO Fonden, Sparekassen Midtdjurs og Norddjurs Kommune. 

● Det genopførte stenbord og den historiske oplevelsessti forventes at være klar til 

publikum i foråret 2021, og der vil være guidede ture og andre aktiviteter igennem 

hele sommerperioden. 

● Lunden ejes i dag af Løvenholm Gods, og det er kun tilladt at færdes på stier i 

skoven fra solopgang til solnedgang. 

 

For yderligere information kontakt museumsinspektør og naturvejleder 

Helle Ingerslev Kristensen på T 8648 3001 / 2447 8803 eller 

hik@gammelestrup.dk.   

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

 

I 2021 etableres en digital oplevelsessti fra Gammel Estrup gennem herregårdsskoven Lunden. Stien ledsages af en 
række arrangementer og guidede ture i sommeren 2021. Foto: Henning Millard. 
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Et af punkterne på ruten er Stenbordet i Lunden. Her ses det, før det forsvandt. 
Bordet rekonstrueres i 2021 som en del af projektet Skovens glemte perler. Foto: 
Marius Saaby, ca. 1970. 
 
 
 

 
 
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 herskab og 
tjenestefolk, arbejderboliger, iskældre, alléer, skove, marker og 
kulturlandskab, indretningskultur, malerkunst, møbler 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. 
 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året. Der er 
åbnet hele året bortset fra helligdagene i julen, januar måned samt mandage 
i vinterperioden. Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne 
Museum. Gammel Estrup har knap 600.000 besøgende online hvert år. 
 

• 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 ca. 150 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 86 48 30 01 eller post@gammelestrup.dk. 
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