
Ny udstilling ”flytter ind” på Det Grønne Museum 

Det bliver en anderledes rå udstilling publikum kan opleve på Det Grønne Museum, når 
det første fra det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum ”flytter ind” på museet. Udstillingen 
’FLYTNINGEN’ er museets først jagt- og skovbrugs udstilling og åbner den 9. juni. 

To 20-fods godscontainere og en større mængde Europaller danner rammen for den kommende særudstilling 
på Det Grønne Museum. Med udstillingen ’FLYTNINGEN’ præsenterer museet for første gang jagt og skov i 
Østjylland, men udstillingen fortæller også om arbejdet med at flytte over 20.000 museumsgenstande. Et arbejde 
som er i fuld gang efter at Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum og Dansk Landbrugsmuseum fusionerede 1. januar 
2017.

”FLYTNINGEN er en appetitvækker på, hvad gæsterne kan opleve på Det Grønne Museum. En smagsprøve på 
nogle af de mest interessante, flotte, underlige, skræmmende, søde og tankevækkende genstande fra jagtens og 
skovens verden, som vi ikke kan vente med at få udstillet igen. Men samtidig giver FLYTNINGEN også et indblik 
i det store arbejde, der går forud, når to museer flytter sammen og bliver ét”, fortæller Museumsinspektør Julie 
Fabricius Friis.

I arbejdet med den nye særudstilling, som åbner fredag den 9. juni, har Det Grønne Museum allieret sig med 
udstillingsarkitekterne fra Kurtzweil. De har blandt andet arbejdet på det nye rockmuseum RAGNAROCK i Roskilde.

”FLYTNINGEN har et råt og skævt udtryk. Anderledes end klassiske udstillinger ser ud. Så det er en anden 
museumsoplevelse, som gæsterne kan glæde sig til. FLYTNINGEN viser også, at vi er et nyt museum, og at vi har 
arbejdet hårdt på, at kunne vise publikum jagten og skoven her på Det Grønne Museum”, fortæller Museumsinspektør 
Julie Fabricius Friis.

Flytter 23.000 museumsgenstande
På Det Grønne Museum har arbejdet med at bygge ’FLYTNINGEN’ været i gang siden museet åbnede 
2017-udstillingen ’Rethink Landbrugshistorien’ i starten af marts. Men selvom den første jagt- og skovudstilling er 
lige på trapperne, er der stadig et stort arbejde med at flytte 23.000 museumsgenstande fra Hørsholm til Auning. 
Det arbejde vil tage yderligere et år. 

’FLYTNINGEN’ er den første i rækken af nye udstillinger på Det Grønne Museum, som viser hvordan mennesket 
lever og har levet i samspil med naturen.

”Vi vil vise hvordan vi bruger naturens resurser i land- og skovbruget, hvordan vi lever af naturen, når vi går på 
jagt, sår, høster og plukker – alt sammen samtidig med, at vi i høj grad er underlagt naturens betingelser”, fortæller 
Museumsinspektør Julie Fabricius Friis og forsætter: 

”Vi håber publikum vil opleve det som en spændende appetitvækker på, hvad Det Grønne Museum fremover 
vil præsentere – både i form af vores kommende udstillinger, men også vores arrangementer og de nye 
undervisningsforløb med jagt og skov, som vores undervisningsafdeling har udarbejdet”.

’FLYTNINGEN’ åbner den 9. juni.
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--- Pressen inviteres til åbning onsdag den 7. juni ---

Kære journalist/medie

Du/I inviteres hermed til åbningen af udstilling ’FLYTNINGEN’ snsdag den 7. juni kl. 15:00 på Det Grønne Museum 
(Randersvej 4, 8963 Auning)

Til åbningen vil der være mulighed for interviews med museumsdirektør Peter Bavnshøj, museumsinspektør Julie 
Fabricius Friis samt andre. 

Den officielle åbning foretages af tidligere komitéformand for Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, godsejer 
Niels Juel Reventlow. Derudover vil ’Bonderøven’, Frank Ladegaard Erichsen, musikalske indslag og et passende 
traktement markerer åbningen.

Tilmelding til museet info@dgmuseum.dk senest mandag den 5. juni.


