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Gammel Estrup og Det Grønne Museum åbner 

med et godt tilbud 
 
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Det Grønne 

Museum åbner den 1. februar 2020, og alle, der køber billet den 

første måned, får automatisk et årskort til de to museer. 

Et årskort med i handlen til alle besøgende i en hel måned. Sådan lyder det 

gode tilbud når museerne sæsonåbner 1. februar 2020. Museerne håber, at 

det vil betyde flere lokale gæster henover hele året. Og at ikke mindst de 

lokale i Norddjurs og omegnskommunerne benytter sig af muligheden for at 

besøge museerne og få glæde af de mange ting, der tilbydes året rundt. 

 I 2020 har museerne en række spændende udstillinger og 

aktiviteter på programmet. Man kan blandt andet opleve særudstillingerne 

”Stort” på Det Grønne Museum, hvor man kan opleve de største fortællinger 

fra skovens historie, og ”Til bal på slottet” på Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum, hvor man kan blive klogere på forholdet mellem adel og 

kongehus gennem tiden, og man kan se nogle af nutidens adelige festkjoler. 

Og der afholdes temadage som 1700-talsfestival, Skovfestival, DM i vildtmad 

og Jul på Gammel Estrup. I alle skoleferier er der særlige børneaktiviteter, så 

der er masser af tilbud at vælge mellem. 

Årskortet gælder til begge museer og koster normalt 185 kr. I 

hele februar måned får man automatisk et årskort med, når man køber 

almindelig entrebillet til 90 kr. Børn under 18 år har altid gratis adgang på 

de to museer. 

 

”Vi vil gerne give alle mulighed for at bruge museerne i dagligdagen og 

opleve de mange aktiviteter og udstillinger, vi tilbyder i løbet af året. 

Mange lokale er måske slet ikke klar over, at der ligger en kulturperle i 

deres baghave. Det vil vi gerne lave om på, og jeg håber derfor, at rigtig 

mange vil benytte sig af vores februar-tilbud om at veksle entrebilletten til 

et årskort”, siger Britta Andersen, der er museumsdirektør ved Gammel 

Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
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Det er skønt, at vi har mulighed for at tilbyde et årskort til alle betalende 

gæster i februar, og vi håber, at gæsterne ser det som en rigtig god 

mulighed for at bruge museerne endnu mere. Både som et sted for læring 

og gode oplevelser, men også som et frirum i en travl hverdag, siger Anne 

Bjerrekær, direktør på Det Grønne Museum.  

 

Kontakt 

Gammel Estrup, museumsinspektør Marie Kirstine Elkjær, 

me@gammelestrup.dk eller 8648 3001. 

 

Det Grønne Museum, kommunikationsmedarbejder Kenneth Sletten 

Christensen, ksc@dgmuseum.dk eller 8648 3444. 

 

 

 

 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum er 

i gavehumør. I hele februar måned får alle betalende gæster et gratis 

årskort. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Det 

Grønne Museum. 
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Fakta om Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 

• På Gammel Estrup kan man opleve, hvordan grever og grevinder 

levede til hverdag og fest i herregårdens fornemt indrettede sale og 

stuer. Man kan også besøge tjenestefolkenes gemakker eller gå på 

opdagelse i husets hemmelige gange og mørke kældre.  

• I alle skoleferier og op til jul er der folk i historiske dragter og 

særlige aktiviteter for børn, hvor man kan prøve kræfter med 

forskellige sider af herregårdslivet. Herregårdskøkkenet er åbent, og 

man kan se og smage husjomfruens mad og bagværk lavet på det 

store brændekomfur.  

• Udendørs kan man gå en tur i herregårdshaven, hvor der findes 

mange blomster, æblehave, orangerier og en stor naturlegeplads.  

www.gammelestrup.dk  

 

Fakta om Det Grønne Museum 

• På Det Grønne Museum kan man opleve jagten, skoven, landbruget 

og maden. 

• Til museet hører en Landbrugsbotanisk Have med humlehave og 

æbleplantager med oprindelige danske æblesorter. Der er store 

legepladser både ude og inde, og den gamle smedje har arbejdende 

værksted.  

• På markerne omkring museet er der oprindelige danske husdyrracer 

som køer, grise, geder, får og høns. Børn kan komme tæt på dyrene, 

og der er altid særlige aktiviteter i skoleferierne. Året igennem kan 

man deltage i Det Grønne Museums aktivitetsdage eller følge de 

mange frivillige laugs arbejde ude og inde. 

• I Madens Hus kan man deltage i historisk madlavning i fire 

autentiske køkkener. 

www.detgroennemuseum.dk 

http://www.gammelestrup.dk/
http://www.detgroennemuseum.dk/

