
    

PRESSEMEDDELELSE 
 

 
Fond giver gratis museumsoplevelser på 

Gammel Estrup og Det Grønne Museum 
 

Med ELRO Fondens støtte kan du komme gratis på Det Grønne Museum og Gammel 

Estrup Danmarks Herregårdsmuseum i weekenden den 25. – 26. maj. 

 

Vejrudsigten siger museumsbesøg den sidste weekend i maj. Der er nemlig med ELRO Fondens 

hjælp en god grund til at smutte forbi Gl. Estrup ved Auning, hvor museerne Det Grønne 

Museum og Gammel Estrup – Danmarks Herregårdsmuseum har gratis adgang for alle.  

 

På museerne kan du dykke ned i både den spændende herregårdshistorie på det smukke 

renæssanceslot og berige din viden indenfor jagten, skoven, landbruget og maden på Det 

Grønne Museum. Mellem besøgene kan du lufte hovedet i herregårdshaven og hilse på 

husdyrene i foldene. 

 

Masser af liv 



    

Udover de fast udstillinger på de to museer, hvor der er masser and land- og adelsliv, vil du på 

Det Grønne Museum kunne opleve et udsnit af avistegneren Jens Julius Hansens tegninger om 

livet på landet. Det foregår i besøgsmagasinet. 

 

På Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum kan du både besøge Herregårdskøkkenet, 

hvor køkkenpigerne sælger kaffe og kage fra det store brændekomfur, og komme med på gratis 

rundvisninger på slottet. 

 

Samme weekend er der også en summen af liv og glade dage på markerne rundt om museerne. 

Her afholdes den traditionsrige landbrugsmesse nemlig. Så der er altså al muligt grund til at 

vende næsen mod Gl. Estrup i weekenden den 25. – 26. maj. 

 

Billedtekst 

Det Grønne Museum og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, inviterer publikum 

gratis på museum til ELRO Dagene med støtte fra ELRO Fonden. 

 

Hvor 

Det Grønne Museum og Gammel Estrup 

Randersvej 2-4, 8963 Auning 

www.detgrønnemuseum.dk 

www.gammelestrup.dk  

 

Billetter: GRATIS 

 

For yderligere information 

Museumsinspektør, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Marie Kirstine Elkjær 

T.: +45 87 95 07 03/ M.: me@gammelestrup.dk  

 

Kommunikationsmedarbejder, Det Grønne Museum, Kenneth Sletten Christensen 

T.: +45 20 41 22 25 / M.: ksc@dgmuseum.dk  

 

 

Fakta om Det Grønne Museum 

 

• Det Grønne Museum er det nationale museum for jagten, skoven, landbruget og maden. Museet 

er et statsmuseum under Kulturministeriet.  

• Vores gennemsnitlige besøgstal er knap 100.000 gæster om året – cirka 5.000 er fra udlandet. 

• Det Grønne Museum er resultatet af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og 

Skovbrugsmuseum (Hørsholm) og det tidligere Dansk Landbrugsmuseum (Auning). Museet er 

beliggende ved Auning på Djursland. 

• Museets samling rummer mere end 70.000 genstande 

http://www.detgrønnemuseum.dk/
http://www.gammelestrup.dk/
mailto:me@gammelestrup.dk
mailto:ksc@dgmuseum.dk


    

• Det Grønne Museums undervisningsafdeling har hvert år over 85 skoleklasser igennem et 

undervisningsforløb på museet. 

 

Fakta om Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

 

• 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 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, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen 
Aarhus. 


