
25 jun 20 
ME 
 

1 

 

 

 

PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

 

 

 

Halv pris på entrebilletten hele sommerferien 
 
Sådan lyder tilbuddet fra de to museer Det Grønne Museum og 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, der ligger ved 

Auning på Djursland. 

De to museer har et spændende program for sommeren, og det får alle nu 

mulighed for at opleve til en særdeles fordelagtig pris. Museerne, der altid 

har helt gratis adgang for børn under 18 år, halverer nu billetpriserne, så en 

almindelig voksenbillet kommer til at koste 50 kr. Det skulle gerne give alle 

mulighed for at opleve museerne og de mange særlige aktiviteter, der 

foregår. 

”Vi er rigtig glade for, at vi nu kan tilbyde historiske 

oplevelser af høj kvalitet til en meget billig pris hele sommeren. Vi håber, at 

det vil få rigtig mange til at besøge museerne – både turister og de mange 

lokale, som måske skal holde ferie hjemme i år”, lyder det fra Britta 

Andersen og Anne Bjerrekær, som er museumsdirektører ved henholdsvis 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum. 

 

Sommer i Herregårdshaven og særudstillingen STORT 

Sommeren står i havens tegn på Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum. Her har man indrettet Gartnerens Kontor som et 

finurligt oplevelsesrum for børn i det ene historiske Orangeri i haven, mens 

det andet Orangeri rummer en ny særudstilling om herregårdshaven og dens 

drift for 100 år siden. Hver dag er der havevandringer, og børn kan tage på 

digital tidsrejse rundt haven. 

 På Det Grønne Museum åbner årets store særudstilling 

STORT – Mennesket og skoven, hvor man kan komme på en enestående 

rejse i skovens Danmarkshistorie. Rejsen tager gæsterne med gennem de 

største fortællinger om menneskets samspil og historie med skoven og forbi 

skovmaskiner, urokse og kubikmeterklods. Alt sammen samlet under 800 

m2 animeret skovhimmel på udstillingsloftet. 
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 Der er halv pris på entrebilletten til Gammel Estrup 

Danmarks Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum hele sommerferien 

27. juni til 9. august. Museerne har mulighed for at reducere entreprisen 

som en del af genopretningspakken i forbindelse med Covid-19 epidemien. 

 

Kontakt 

Det Grønne Museum, Anne Bjerrekær, ab@dgmuseum.dk eller 2080 1278. 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Britta Andersen, 

ba@gammelestrup.dk eller 3146 3001. 

 

 

 

På Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum kan man besøge 
Herregårdshaven, der summer af liv og aktiviteter hver dag i sommerferien. Foto: 
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 
 
 

 
 
På Det Grønne Museum kan man opleve udstillingen STORT – Mennesket og 
skoven. Under det 800 m2 store loft, der er omdannet til en animeret skovhimmel, 
kan man gå på opdagelse i de store fortællinger fra skovens Danmarkshistorie. 
Foto: Det Grønne Museum.  

mailto:ab@dgmuseum.dk
mailto:ba@gammelestrup.dk
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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/

