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Gammel Estrup og Det Grønne Museum 

genåbner med et godt tilbud 
 
Få gratis adgang resten af året, når du køber billet den første 

måned. Sådan lyder tilbuddet fra Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum, der genåbner den 

21. april 2021 efter flere måneders Corona-nedlukning  

Som alle andre danske kulturinstitutioner har de to museer i Norddjurs 

været lukket indendørs igennem Corona-epidemiens anden bølge. Men 

arbejdet har ikke stået stille på de to museer, der tilbyder et væld af 

spændende oplevelser, når sæsonen 2021 går i gang. På Det Grønne Museum 

kan man lige nu møde de mange nye dyrebørn og planterne, der pibler frem. 

Til bededagsferien åbner den digitale landarbejdertur, der snor sig rundt på 

museets udeområde, og til sommerferien åbner museets store satsning i 

2021, udstillingen Guldkorn. På Gammel Estrup Danmarks 

Herregårdsmuseum kan man udover at besøge slottets smukke interiører og 

de blomstrende haver blandt andet møde køkkenpigerne og købe kaffe og 

hjemmebagt kage, og i pinsen åbner en særlig oplevelsessti i 

herregårdsskoven samt en særudstilling om herregårdshaven.  

 

Sæsonkort og Coronapas 

Alle, der køber en entrebillet i perioden 21. april til 24. maj, får et gratis 

sæsonkort til resten af 2021 med i prisen, og man håber på museerne, at det 

vil betyde rigtig mange gæster resten af året: 

 ”Vi er jo til for offentligheden, og vi håber, at vi med 

tilbuddet om gratis sæsonkort kan få rigtig mange til at besøge og 

genbesøge vores dejlige sted. Folk har brug for kultur – ikke mindst i denne 

tid, hvor alting har været lukket i så lang tid – og vi har så meget af den, at 

vi har masser at dele ud af”, siger museumsdirektør ved Gammel Estrup 

Britta Andersen. 
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 Og selvom Gammel Estrup og Det Grønne Museum er 

underlagt forsamlingsloft og krav om Coronapas, er det håbet, at folk 

alligevel vil lægge vejen forbi:  

”Man kan føle sig helt tryg, når man besøger os. Begge 

museer råder over meget store udendørsarealer og mange kvadratmeter 

indendørs udstillinger og besøgsmagasiner, så der er masser af plads til 

alle. Og vi glæder os sådan til at se jer! siger museumsdirektør ved Det 

Grønne Museum Anne Bjerrekær. 

 

Kontakt 

Gammel Estrup, museumsdirektør Britta Andersen, ba@gammelestrup.dk 

eller 3146 3001. 

 

Det Grønne Museum, museumsdirektør Anne Bjerrekær, 

ab@dgmuseum.dk eller 2080 1278. 

 

 

Fakta 

Åbningsdag på Gammel Estrup og Det Grønne Museum 

På åbningsdagen 21. april tilbyder museerne særlige gratis omvisninger dagen 

igennem. Omvisningerne begynder på hele klokkeslæt på Gammel Estrup og på halve 

klokkeslæt på Det Grønne Museum. Og trænger man til en forfriskning holder 

restaurant Den Gamle Stald åbent for udendørsservering.  

 

 

 

 

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum er i 
gavehumør. I perioden 21. april til 24. maj får alle besøgende, der køber en 
almindelig entrébillet et sæsonkort til resten af 2021 med gratis. Foto: Gammel 
Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum. 
 

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

