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Stort julemarked på Det Grønne Museum
Julen er traditionernes tid. En af dem er julemarked på Det Grønne Museum som løber af stablen
lørdag den 1. og søndag den 2. december.
Duft af æbleskiver, mulighed for en god handel og garanti for at komme i julestemning. Lørdag den 1. og
søndag den 2. december er der traditionen tro julemarked på Det Grønne Museum for hele familien.
For 27. gang slår museet på Gl. Estrup dørene op for det store julemarked, der byder på mad og drikke,
underholdning og over 60 forskellige boder. Her kan gæsterne se og købe varer som trækker spor til
museets historiske håndværk. Alt fra uldvare og keramik til brændevin og broderi, hvoraf flere er med
for første gang. Derudover er Hornvarefabrikken, kendt fra DR1-programmet ’Made in Denmark’,
tilbage med deres smykke varer i horn.
Mellem 5.000-6.000 gæster
Julemarkedet på Det Grønne Museum bliver hvert år besøgt af mellem 5.000-6.000 gæster, som udover
de mange boder også kan opleve museets mange frivillige laug, som blandt andet byder på hjemmelavet
historisk øl, honning, pølser og smagsprøver på småkager.
Udover julemarkedet kan gæsterne også opleve arbejdet i Den Gamle Smedje eller køre en tur med
”toget” Futte. Som noget nyt i år giver billetten også adgang til nabomuseet Gammel Estrup – Danmarks
Herregårdsmuseum, som alle weekender i december holder ’Jul på slottet’.

Skulle sulten melde sig, imens man går rundt og nyder julemarkedet, vil der også være rig mulighed for
at nyde lidt godt til maven. Intet julemarked uden æbleskiver, gløgg og brændte mandler, og hvis man
bliver rigtig sulten stiller restaurant Den Gamle Stald an med en lækker buffet.
Årets boggave
Som altid er der næsten garanti for at finde årets julegave i en af de mange boder. I år er der mulighed
for at få en helt særlig gave med hjem, når Det Grønne Museums madhistoriker Bettina Buhl signerer
sin nye bog ’Badehotellets kogebog’ med opskrifterne fra og arbejdet med TV2-serien af samme navn.
På julemarkedet sælges den til en særlig pris.

Hvad: Julemarked på Det Grønne Museum
Hvor: Randersvej 4, Gl. Estrup, 8963 Auning
Hvornår: Lørdag den 1. og søndag den 2. december kl. 10-16
Pris: Julemarked på Det Grønne Museum + Jul på Slottet (Gammel Estrup)
70 kr. for voksne / Under 18 år: Gratis adgang.

For yderligere information
Afdelingsleder Bodil Jensen
T.: 20 85 19 19 / M.: bj@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.
• Direktør for Det Grønne Museum er Anne Bjerrekær. 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 krævede mere end 60 lastvogne med anhænger at flytte museumsgenstande fra det
tidligere Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm til Djursland. Sidste flyttebil ankom til
Djursland i juli 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.

