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Rekordmange	museumsbesøgende	i	juli	
På	Det	Grønne	Museum	og	Gammel	Estrup	Danmarks	Herregårdsmuseum	blev	en	
middelmådig	dansk	sommermåned	til	den	luneste	nogensinde:	I	juli	2020	er	
besøgstallet	mere	end	fordoblet.	
 
Den bedst besøgte julimåned nogensinde. Så kort kan det beskrives, når Det Grønne Museum og Gammel 
Estrup Danmarks Herregårdsmuseum gør status over sommeren 2020. Med 22.621 besøgende henover 
måneden er det en stigning på cirka 120 % fra året før, som bød på 10.303 besøgende. Dermed er billedet 
det samme for de to museer på Djursland som mange andre steder i det danske sommerland.  
 

Mange faktorer spiller ind 
Allerede i starten af måneden stod det klart, at der var noget særligt i støbeskeen. Derfor spurgte museerne 
ind til en række gæsters årsag til at besøge stedet, og med de svar i baghovedet peger pilen på flere faktorer: 
 
Efter coronanedlukningen har danskerne brug for og søgt fælles oplevelser, som de har fundet i kulturen på 
ferien i Danmark. På Gammel Estrup og Det Grønne Museum er der masser af plads både ude og inde til at få 
de oplevelser med familien – sammen på afstand. Samtidigt har museerne haft et stort fokus på at forny, 
coronasikre og udvide sommerprogrammet og gøre brug af de mange tilknyttede frivillige. Det Grønne 
Museum har desuden åbnet en ny stor udstilling om skoven og et besøgsmagasin, mens Gammel Estrup 
Danmarks Herregårdsmuseum har satset på en ny udstilling og aktiviteter i herregårdshaven. Derudover har 
museerne kunnet tilbyde halv pris på entrebilletten som del af politikernes sommerpakke, og det har 
naturligvis også spillet ind, at vejret ikke har været til strandture og solbadning. 
 
Når alt er lagt sammen, er det altså blevet til en rekordmåned. 
 

Glade direktører 
- Vi er vildt glade for, at så mange har valgt at lægge vejen forbi museerne. Det viser, at vi har et rigtig godt 
tilbud til publikum, og Corona-tiden har nok også fået nogle til at gå på museum, som måske ikke ellers ville 
være kommet. Her på Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum har vi denne sommer gentænkt vores 
aktiviteter og satset på at bringe vores haver og kulturmiljø i spil med familieaktiviteter, en haveudstilling og 
særlige ture og vandringer om aftenen. Desuden har vi udviklet forskellige digitale aktiviteter blandt andet i 
form af en særlig podwalk, hvor man kan få de gode historier fra Gammel Estrup direkte ind i ørerne fra sin 
mobiltelefon samt en ”digital tidsrejse” for børn. De nye aktiviteter er blandt andet muliggjort af støtte fra 
Norddjurs Kommune og Louis-Hansen Fonden, og det er fantastisk, at vi kan veksle den velvilje til et rekord-
besøgstal, siger Britta Andersen, direktør, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 
 
- På Det Grønne Museum har vi lagt os i selen for at nytænke sommerens program. Vi har sat vores store 
udeområde i spil med digitale rundture, der henvender sig til flere målgrupper, ligesom vi med støtte fra fx 
Norddjurs Kommune og FOOD har kunne tilbyde helt nye oplevelser. På den måde har vi skabt noget særligt 
for hele familien - uden at gå på kompromis med hverken faglighed eller corona-sikkerhed. Og så er jeg 
sikker på, at vores nye udstilling STORT – mennesket og skoven også har spillet ind. Det har været et stort 
arbejde for museets medarbejdere, og det er en fantastisk følelse, at det giver afkast på den her måde, siger 
en glad direktør for Det Grønne Museum, Anne Bjerrekær.  



   

 
De to museer deler indgang, og med én indgangsbillet i hånden kan man altså besøge begge steder. Frem til 
9. august er der halv pris på billetten.  
 
FOTOS: Juli bød ikke på varmerekorder – men på besøgsrekorder på Gammel Estrup og Det Grønne Museum. 
	
For	yderligere	information	
Britta	Andersen,	direktør,	Gammel	Estrup	Danmarks	Herregårdsmuseum	
T.:	31	46	30	01	/	M.:	ba@gammelestrup.dk 	
	
Anne	Bjerrekær,	direktør,	Det	Grønne	Museum	
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Fakta	om	Det	Grønne	Museum	
	

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

• Museet	har	til	huse	på	Gammel	Estrup,	der	er	beliggende	ved	Auning	på	Djursland.	
• Hver	år	besøger	knap	100.000	gæster	museet.	
• Det	Grønne	Museum	er	resultatet	af	fusionen	mellem	det	tidligere	Dansk	Jagt-	og	

Skovbrugsmuseum	(Hørsholm)	og	det	tidligere	Dansk	Landbrugsmuseum	(Auning).		
• Museets	samling	rummer	mere	end	70.000	genstande	inden	for	vores	fire	emneområder.	
• Vi	har	en	indendørs	udstilling	på	ca.	5500	kvm.,	og	rundt	om	museet	har	vi	75	hektar	med	bl.a.	

vores	historiske	køkkenhave,	økologiske	landbrug	og	husdyr	af	gamle	danske	racer.	
	
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.	


