PRESSEMEDDELELSE

Kom gratis på Det Grønne Museum og
Gammel Estrup til ELRO Dagen 30. maj
Det virrer med bier og vrimler med blomster, når Gammel Estrup og Det Grønne
Museum med ELRO Fondens støtte inviterer til et væld af gratis museumsoplevelser den
30. maj 2021.
Der er igen liv på museerne, og den 30. maj bliver der en ekstra summen i og omkring Det
Grønne Museum og Gammel Estrup. Her har ELRO Fonden nemlig sikret gratis adgang og
ekstra oplevelser for alle. Gammel Estrup fylder bl.a. den smukke herregårdshave med
fortællinger og aktiviteter mellem blomsterne, mens Det Grønne Museum lader gæsterne
komme helt tæt på de summende bier og biavlernes arbejde.
Alt sammen naturligvis i trygge rammer og efter myndighedernes retningslinjer.
Bierne…
I bigården danner den smukke bipavillon fra 1908 rammen for fortællingerne om og det
historiske arbejde med bondens mindste nyttedyr; bien. Det Grønne Museums biavlerlaug
passer i stader og pavillon 15 bifamilier, og her kan gæsterne komme helt tæt på og få stillet
spørgelysten, inden de følger efter museumsinspektør Peter Bavnshøj til en unik rundvisning i

en pop-up udstilling med genstande fra biavlens historie. Udstillingen, der befinder sig i
Besøgsmagasinet, kan kun ses denne ene dag. Bi-temaet fortsætter i Historisk Værksted, hvor
gæster kan trille lys af bivoks og smage på de forskellige slags honning.
Efter en lang nedlukningsperiode skal museets hestekræfter også vækkes: I traktorværkstedet
og på den store gårdsplads kan du møde de frivillige og et udpluk af veterantraktorerne, de
passer. Det er også her, du kan teste dig selv: Kan du løfte en hestekræft eller måske trække
vores hippomobil?
…Og blomsterne
I Gammel Estrups spirende herregårdshave kan du opleve historien med museumsinspektør
Marie Aaberg Andersen, når hun tager gæsterne med på haveomvisning i både den
herskabelige barokhave og i køkkenhaven. Fortællingen fortsætter i museets nyåbnede
haveudstilling Herregårdshaven – til lyst og nytte, der sætter fokus på historien om
herregårdens nyttehave og de mange ansatte, der var tilknyttet havens drift. Udstillingen kan
ses i orangeriet, og på plænerne foran kan familier prøve kræfter med et frisk spil kroket.
Vil man ud at røre benene, kan store og små følge museets børnespor eller Skovstien, der går
fra hovedbygningen til herregårdsskoven og akkompagneres af fortællinger på din
mobiltelefon undervejs. I Herregårdskøkkenet kan du tanke energi, her sælges nemlig
hjemmebagt kage og kaffe fra Madam Blå.
Billedtekst
Det Grønne Museum og Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum inviterer publikum
gratis på museum til ELRO Dagen med støtte fra ELRO Fonden.
OBS: Husk coronapas.
Hvor
Det Grønne Museum og Gammel Estrup
Randersvej 2-4, 8963 Auning
Se programmerne med tidspunkter
www.detgroennemuseum.dk/begivenhed/elro-dag/
www.gammelestrup.dk/event/elro-dag/
Billetter og aktiviteter: 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 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.

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, sammen med
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. En billet giver adgang til begge museer.
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.

