
 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Det Grønne Museum sæsonåbner skærtorsdag 
Påsken på Det Grønne Museum er pakket med aktiviteter for børn, og når museet sæsonåbner 

torsdag den 29. marts, vil der være ekstra rundvisninger, smagsprøver og mulighed for at møde 

museumsfolk og museets nye direktør.  

 

Når Det Grønne Museum skærtorsdag slår dørene op for påskens besøgende, er det en særlig dag. Det er 

nemlig 2018-sæsonens første dag, hvilket også fejres med ekstraordinært mange aktiviteter, smagsprøver i 

de historiske køkkener og ekstra rundvisninger.  

 

Efter en længere periode med ombygninger har museet set frem til at byde besøgende indenfor i nye 

rammer, som fyldes med påskeaktiviteter for børn og voksne i dagene fra torsdag den 29. marts til mandag 

den 2. april. 

 

Særligt sæsonåbningsprogram 

I anledning af sæsonåbningen er der derfor strikket et særligt program sammen med ekstra aktiviteter og 

rundvisninger foruden de mange påskeaktiviteter, som Det Grønne Museum har stablet på benene.  

 

Publikum har skærtorsdag blandt andet mulighed for at komme på en guidet rundvisning i særudstillingen 

FLYTNINGEN med museumsinspektør Julie Fabricius Friis som guide, opleve nogle af museets mange 

maskiner fra landbruget og skoven, når museumsinspektør Jens Aage Søndergaard viser rundt i museets nye 

åbne magasin eller møde direktør Anne Bjerrekær, når hun fortæller om planerne for fremtiden – blandt 

andet om de kommende udstillinger.  

 

Derudover vil der være smagsprøver på grøn forårsmad i MADENS HUS samt mulighed for at opleve museets 

frivillige bryggerlaug.    

 

Æg, æg, æg – og kyllinger 

Hele påsken er der traditionen tro aktiviteter for børn og voksne på museet. Blandt andet genoplives nogle 

af de gamle påsketraditioner. Børn – og voksne – kan farve æg, som tip-tip-tipoldemor gjorde, når årets 

første kostbare hønseæg blev farvet med kaffegrums, løgskaller fra køkkenaffaldet og enkelte blade fra 

forårets grønne urter. De smukt farvede æg var bondekonens gave til tjenestefolket i forbindelse med 

Påskehøjtiden.  

 

Derudover kan gæsterne opleve historiske museumsgenstande, der fortæller om historisk produktion af æg 

og udrugning af kyllinger. Her kan man blandt andet opleve, hvordan manuel ægsortering foregik for 

omkring 80 år siden og se, hvordan farve, størrelse og form varierer på æg fra over 40 forskellige hønseracer. 

 

Besøger man Det Grønne Museum fredag vil der derudover være små, nyklækkede kyllinger af gammel 

dansk landrace, og søndag vil besøgende kunne deltage i den gamle familie-leg ’at trante æg’ (æggetrilning, 
red.), som blev leget i landbosamfundene. 

 

Se hele programmet for påsken på www.detgrønnemuseum.dk/detsker.  

 

 

http://www.detgrønnemuseum.dk/detsker


 

Fakta 

Det Grønne Museum 

Randersvej 4, 8963 Auning 

www.detgrønnemuseum.dk 

 

For yderligere information 

Museumsformidler Karen Schacht 

T.: +45 86 48 34 44 / M.: ks@dgmuseum.dk 

 

 

Fakta om Det Grønne Museum 

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

et statsmuseum under Kulturministeriet.  

• I 2017 besøgte 100.772 Det Grønne Museum og vores nabo Gammel Estrup – Danmarks 

Herregårdsmuseum, som museet har billetsalg sammen med. De seneste år har det gennemsnitlige 

besøgstal været knap 100.000 gæster – cirka 5.000 er fra udlandet. 

• Fra 1. januar er Anne Bjerrekær direktør for Det Grønne Museum. Hun er uddannet som cand.phil. i 

forhistorisk arkæologi ved Århus Universitet og kommer fra en stilling som direktør for Horsens 

Museum. 

• Det Grønne Museum er resultatet af fusionen mellem det tidligere Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 

(Hørsholm) og det tidligere Dansk Landbrugsmuseum (Auning). Museet er beliggende ved Auning på 

Djursland. 

• Det kræver mere end 90 lastvogne med anhænger at flytte museumsgenstande fra det tidligere 

Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm til Djursland. Det arbejde forsætter i 2018. 

• Museets samling rummer mere end 70.000 genstande – blandt andet en større mængde 

landbrugsmaskiner. 

• Det Grønne Museums undervisningsafdeling har hvert år over 85 skoleklasser igennem et 

undervisningsforløb på museet. 
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