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PRESSEMEDDELELSE 
 

 

Sporenes Dag i Herregårdsskoven 

 

Sporenes Dag markeres søndag d. 12. juni 2016 med en 

kulturhistorisk vandring langs sporet i den gamle Herregårdsskov 

i Lunden ved Gammel Estrup. Ved Skovarbejderhuset tændes der 

op i det gamle brændekomfur og stilles skarpt på kost, råvarer og 

måltidsvaner for de mennesker der levede og arbejdede i de store 

herregårdsskove ved indgangen til forrige århundrede.   

 

På Sporenes Dag d. 12. juni 2016 kan man stifte nærmere bekendtskab med 

de mange spor fra fortidens liv og anvendelsen af skoven nær herregården 

Gammel Estrup. 

”De danske skove rummer et væld af fortidsminder, og den 

historierige herregårdsskov ved Gammel Estrup fortæller vigtige historier 

om herregårdens kulturmiljø i et skovbrugsperspektiv”, fortæller 

museumsformidler Helle Ingerslev Kristensen, der på dagen vil fortælle om 

samspillet mellem mennesker, landskab og herregårdenes kulturmiljø i 

fortid og nutid.  

På turen langs sporet vil man bl.a. kunne høre om slægten Scheels 

familiegravsted og opdage spor fra iskældre og ulvefaldsgrave under de 

ældgamle trækroner i den skov som i mange århundreder var en del af 

Gammel Estrups besiddelser.  
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Herregårdsskoven som spisekammer 

I Skovarbejderhusets køkken bliver der tilberedt retter med råvarer fra 

skoven og husets historiske urtehave, når der sættes fokus på de mangfoldige 

fødevareressourcer i naturen omkring herregården, som i umindelige tider 

er blevet udnyttet af beboerne i herregårdsskovenes periferi.  

”Med arrangementet vil vi også fortælle historien om de mange 

mennesker som boede i og levede af herregårdsskoven førhen. 

Skovarbejdere, nøddeplukkere og de gamle brændesamlere med et 

risknippel på ryggen repræsenterer et helt andet nytteorienteret, fortidigt 

syn på skovene end det fokus på skovens æstetik, som mange mennesker 

måske har i dag”, tilføjer Helle Ingerslev Kristensen. 

  

Spor og trampestier 

Man kan læse mere om Spor i Landskabet og vandreruten ved Gammel 

Estrup på www.spor.dk. SPOR.DK er trampestier, der giver befolkningen 

mulighed for at gå på opdagelse i dele af den danske natur, som normalt ikke 

er tilgængelig for offentligheden. Sporene bliver lavet på baggrund af en 

frivillig aftale med lodsejerne, der i samarbejde med lokalsamfundet 

etablerer vandrestier på deres jord. Der findes 187 spor, eller hvad der svarer 

til godt 1.000 km vandrestier fordelt i hele landet.  

Projektet er et unikt samarbejde mellem organisationer med interesse 

i natur, friluftsliv og adgang til det åbne land. Projektets styregruppe består 

af Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk 

Skovforening, Friluftsrådet, Kommunernes Landsforeninger, Landbrug og 

Fødevarer, Landdistrikternes fællesråd og Naturstyrelsen.  

 

For yderligere information kontakt museumsformidler Helle Ingerslev 

Kristensen på hik@gammelestrup.dk eller T 8648 3001. 

 

De bedste hilsener 

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

Praktisk 

 Sporenes Dag finder sted d. 12. juni kl. 10-15  

ved Skovarbejderhuset i Lunden ved Gammel Estrup. 

 Vandreturen starter kl. 10.00 på parkeringspladsen ved 

Gammel Estrup og slutter ved Skovarbejderhuset.  

 Der er gratis entré til både vandreturen og arrangementet ved 

Skovarbejderhuset. 

 

http://www.spor.dk/
mailto:hik@gammelestrup.dk
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I anledning af Sporenes Dag inviterer Gammel Estrup – Herregårdsmuseet 

indenfor i det stemningsfulde Skovarbejderhus i Lunden. På bålpladsen foran huset 

kan publikum smage på mad fremstillet med råvarer fra skoven og den historiske 

urtehave ved huset. 

Foto: Martin Dam Kristensen. 

 

 

Når man bevæger sig på 

stierne omkring den 

imponerende herregård 

Gammel Estrup, 

åbenbares en perlerække 

af kulturhistoriske spor. 

Dem kan man blive 

klogere på til Sporenes 

Dag 2016. 

Foto: Gammel Estrup – 

Herregårdsmuseet. 

 

 

 

 

En væsentlig del af historien om 

arbejdet og livet i fortidens 

herregårdsskove knytter sig til 

fremstilling og forarbejdning af 

fødevarer fra skov, nyttehave og mark. 

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.  

 

 Gammel Estrup – Herregårdsmuseets Netværk blev stiftet i 2006 og 
har 80 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, find museet på 
Facebook eller Instagram eller kontakt museet på Tel 8648 3001 / 
post@gammelestrup.dk. 

http://www.gammelestrup.dk/
mailto:post@gammelestrup.dk

