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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

Ny herregårdslegeplads på vej 

 

Til sommer skal der være helt nye oplevelsesmuligheder for alle 

legebørn – og voksne – på Gammel Estrup, når en ny 

herregårdslegeplads lanceres. Legepladsen placeres i 

Herregårdshaven og bliver gratis tilgængelig for alle døgnet 

rundt, når man kommer ad det offentlige stisystem. 

 

Det er ikke en helt traditionel legeplads, som skal se dagens lys på Gammel 

Estrup, men et helt unikt lege- og oplevelsesområde, hvor både børn og 

voksne kan blive klogere på herregårdens spændende historie: 

”Herregårdslegepladsen skal fungere som en børnevenlig 

introduktion til et besøg på selve herregården. Hele legepladsområdet skal 

indeholde tydelige referencer til herregårdsanlægget med volde og broer 

og det karakteristiske ottekantede tårn, hvis grundform er klassisk for 

renæssanceherregårde, mens det flade tag er helt unikt for Gammel Estrup. 

Der etableres klatrebaner fra tårnet, hvor man kan opleve tjenerstabens 

verden og fortællinger om livet som adelig. Samtidig fungerer integrerede 

lydsøjler som små oplevelsesstationer, der fortæller herregårdshistorier og 

ender med at sende børnene på jagt efter detaljer på legepladsen”, forklarer 

museumsdirektør ved Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, 

Kasper Steenfeldt Tipsmark. 

 

Tid til forandring 

De sidste cirka ti år har der eksisteret en naturlegeplads samme sted, som 

den nye legeplads skal opføres. Legepladsen er et velbesøgt udflugtsmål for 

både museets besøgende og lokale børnefamilier samt daginstitutioner og 

dagplejere i lokalområdet, men i 2022 måtte museet indse, at den 

eksisterende legeplads var slidt og ikke længere tidssvarende. Museet har 

derfor rejst penge fra private fonde til at udvikle og etablere den nye 

herregårdslegeplads: 

”Vi er i mål med finansieringen til kernen af legepladsen, men vi 

mangler stadig den sidste håndsrækning fra fonde eller private sponsorer, 

så vi kan få de sidste elementer med og skabe lige præcis den flotte og 

moderne legeplads, som vi ønsker til vores mange besøgende”, fortæller 

museumsdirektøren.  

Indtil videre har Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

modtaget støtte til legepladsen fra Salling Fondene, Købmand Herman 
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Sallings Fond, ELRO-Fonden, Hoffmann og Husmands fond, Løvenholm 

Fonden, Sparekassen Midtdjurs, Norddjurs Kommunes kunst- og 

kulturpulje og Auningafdelingen af Djurslands Bank. Museet planlægger 

lancering af den nye herregårdslegeplads i juni 2023. 

 

For yderligere information kontakt museumsdirektør Kasper Steenfeldt 

Tipsmark på T 3052 7701 eller kst@gammelestrup.dk.   

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 
 

 
 
Sommerens store nyhed på Gammel Estrup er en herregårdslegeplads, der 
tager udgangspunkt i det gamle herregårdsanlæg. Herregårdslegepladsen 
lanceres den 17. juni 2023. Foto: Gammel Estrup Danmarks 
Herregårdsmuseum 
 

 
Gammel estrup har sammen med legepladsfirmaet Elverdal udviklet et 
legeområde i herregårdshaven, som både byder på klassiske legeredskaber 
og nye oplevelsesmuligheder med en lang række referencer til Gammel 
Estrups historie. Visualisering: Elverdal. 
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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. 


