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Frilandsmuseets sæson går på hæld, og alle de de-
dikerede medarbejdere på museet får nu lejlighed til 
at arbejde med alle de opgaver, der kan være svære 
at få gjort i løbet af sæsonen, hvor der jo overve-
jende er fokus på, at alle os som gæster museet får 
en god oplevelse. Dette sker jo ikke mindst gennem 
alle de forskellige arrangementer som afholdes i lø-
bet af året.

I løbet af sommeren er det blevet til særlige omvis-
ninger på Brede Værk, Dansk Mølledag, Dansens 
Dag og teaterforestillingen Heksemutter. Flere og 
flere går op i havebrug, og også her er Frilandsmu-
seet med i front gennem afholdelse af Gamle Sort-
ers Dage, hvor både museets gartnere og havelaug, 
har været i spil og fortalt om de gamle sorter, som 
dyrkes på Frilandsmuseets jorder. Dertil kommer 
Efterårsmarkedet og senest Allehelgen-Holloween 
arrangementet. Der er ingen tvivl om, at man som 
gæst på Frilandsmuseet har utallige muligheder for 
at blive underholdt, aktivere sig selv eller blot tage 
en rask spadseretur og nyde landskabet og alle de 
flotte bygninger og haveanlæg.

Som nogle sikkert har bemærket er det en anden 
Formand end vanligt, der er forfatter til dette in-
dlæg. Dette skyldes, at Selskabets tidligere For-
mand Bent Knie-Andersen, har ønsket at lade sig 
pensionere fra Formandsposten. Bestyrelsen har i 
den anledning, i henhold til vedtægterne, foretaget 
en fornyet konstituering, hvor undertegnede er til-
trådt som Formand for Selskabet Frilandsmuseets 
Venner.

Fra bestyrelsens og Selskabets side vil vi derfor 
gerne takke Bent for gennem mere en 25 år at have 
været den drivende kraft i Selskabets virke. Bent har 
i flere sammenhænge ydet en utrætteligt indsats for 
at Selskabet og selskabets medlemmer har skulle 
udvise en tydelig rolle i forhold til museet. Bent har 
ikke mindst medvirket til, at Selskabet har kunne 
yde løbende donationer til Frilandsmuseet i forskel-
lige sammenhænge, store som små. Som en af de 
særlig store kan nævnes indretningen af Rynkeby 
Smedjen.

Bent har også konstant haft fokus på, at medlem-
merne skulle kunne deltage i forskellige arrange-
menter på museet, som enten var tilrettelagt eksklu-
sivt for medlemmerne eller hvor medlemmerne 

kunne deltage som særligt indbudte. Dertil kommer 
at Bent også har været en væsentlig drivkraft i ud-
givelsen af bladet Frilandsmuseets Venner.
I forbindelse med nedlæggelsen af sit Formandsh-
verv, har Bent tillige ønsket at trække sig helt fra 
bestyrelsesarbejdet i Selskabet. Heldigvis har Bent 
lovet, at bestyrelsen - og jeg ikke mindst - kan 
trække på Bents mangeårige erfaringer som For-
mand for Selskabet, såfremt der måtte være behov 
herfor.  Det er vi naturligvis meget taknemmelige 
for.

Med dette blad er også udsendt medlemskort og 
kontingentopkrævning. Samtidig er der indlagt en 
tilmeldingsblanket til nye medlemmer. Giv den til 
venner og bekendte eller vælg at give et medle-
mskab til Frilandsmuseets Venner i julegave til et 
familiemedlem eller en god ven. Det giver, som I 
allerede ved, gratis adgang til masser af gode oplev-
elser, og ikke mindst mulighed for at medvirke til at 
støtte Frilandsmuseet.

Afslutningsvis skal jeg minde om vores traditio-
nelle julearrangement som afholdes i Frilandsmu-
seets restaurant lørdag den 3. december 2016 kl. 
9.30. Bemærk det nye tidspunkt. Tilmelding er ikke 
nødvendig. Vel mødt!

Jes Damsted 
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Jer der læser dette er jo allerede medlemmer af 
Frilandsmuseets Venner. Det er vi rigtigt glade 
for. Vi har p.t. 575 medlemmer. Der er kommet 
45 nye medlemmer siden 1. juli hvor National-
museets indførte entré. Som medlem får I gratis 
adgang til Frilandsmuseet og Brede Værk, 3-4 
Nyhedsblade årligt, indbydelse til særarrange-
menter, rabat i museumsbutik og restaurant 
samt gratis adgang til en række frilandsmuseer 
i Norden.

Frilandsmuseet er også en støtteforening, som 
har til formål at udbrede kendskabet til museet 
samt yde økonomisk støtte til bl.a. hjemtagning 
af bygninger, bogudgivelser, trækvogne og di-
verse formidlingstiltag. 

Der er altså mange gode grunde til at melde sig 
ind i Frilandsmuseets Venner. Vi vil hermed 
give den gode idé videre og opfordre jer til at 
give jeres kære et medlemskab i julegave. Det 
koster 200 kr. om året for enkelt medlemskab og 
300 kr. for et par og bare 100 kr. for unge under  
uddannelse. Under træet kan I lægge en pakke 
med medlemskort for 2017 samt Frilandsmu-
seets vejleder.

Send en mail til venner@natmus.dk og skriv 
navn, adresse og telefon på de nye medlemmer. 
Skriv også hvor velkomstpakken skal sendes 
hen. Den smagfulde julegaveindpakning står I 
selv for☺

Giv et medlemskab af 
Frilandsmuseets Venner i julegave
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573-7788

Selskabet Frilandsmuseets Venner

Kongevejen 100

2800  Kgs. Lyngby

573-7788

Selskabet Frilandsmuseets Venner

Kongevejen 100

2800  Kgs. Lyngby

Kontingent 
 

 
kr.

Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark  kr.

Frivilligt bidrag (gave > 200 kr.)  
kr.

CVR nr. / CPR nr. :

 
Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse
Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING

GIRO

INDBETALING

Kroner

Øre

Dag Måned År
Sæt X

4030S 2009-10 DB 334-26809 

Betalingsdato eller Betales nu

Kroner

Øre

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske 

Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et post-

hus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 

bevis for, hvilket beløb De har betalt.

. . ,

. . ,

8 7

Indbetaler (2 navne, hvis par-medlemsskab)

Afrives inden betaling

Navn: 

Adresse:

Postnr. & by:

Hermed fremsendes medlemskort og kontingentopkrævning

 

Medlemskab af Frilandsmuseets Venner giver adgang til

I Danmark

• Den Gamle By, Århus

• Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby

• Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby

• Nationalmuseet og museer under dette

 

I Norge
• Maihaugen, Lillehammer

• Norsk Folkemuseum, Bygdø, Oslo

• Sverresborg, Trondheim

I Finland

• Klosterbacken, Turku/Åbo

I Sverige

• Jamtli, Östersund

• Kulturen, Lund

• Gamle Linköping, Linköping

• Skansen, Stockholm

Herudover modtager medlemmerne bladet Nyt fra Frilandsmuseets Venner. 

Mod et ekstra gebyr kan årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark erhverves til 

favørpris. Kortet giver endvidere 10 % rabat i museumsbutikken på Frilands-

museet og Nationalmuseet samt Frilandsmuseets Restaurant i sæsonen (ikke 

selskaber). Medlemskortet for er kun gyldigt, når kontingent er betalt.

Udfyld selv kontingentbeløb på nedenstående giroindbetalingskort før 

indbetaling. Ved betaling af parmedlemsskab bedes begge navne påført gi-

roindbetalingskortet. Ud over kontingent giver girokortet mulighed for at der 

kan ydes en gave til Frilandsmuseets Venner. For at Frilandsmuseets Venner 

kan være godkendt til at skattefrihed for gaver kan opnås, kræves at mindst 

100 personer hvert år ud over kontingent yder en gave på mindst 200 kr. Det 

er vigtigt for Frilandsmuseets Venner at denne godkendelse opnås, så hjælp 

venligst hermed. Ved ydelse af gaver opgiv venligst CVR- eller CPR-nummer.

Samtidig med indbetalingen kan Nationalmuseets Arbejdsmark bestilles til 

favørpris. De nærmere regler for medlemskab fremgår af medsendte num-

mer af medlemsbladet.

Vel mødt på Frilandsmuseet til en spændende sæson.

Med venlig hilsen

Frilandsmuseets Venner

Kongevejen 100

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 41206401

E-mail: venner@natmus.dk

Kontingentet udgør for 

Unge under uddannelse
100 kr.

Enkeltmedlemmer  

   200 kr.

Par                 
    

   300 kr.

Firmaer/institutioner

1.000 kr. 

Livsvarigt medlemskab
5.000 kr.

Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark 225 kr.

Frivilligt bidrag (gave > 200 kr.) 
kr.

Medlemskortet giver adgang for en person til en række museer i Norden samt til Frilands-

museets Venners arrangementer. Endvidere ydes rabat i Nationalmuseets museumsbutik-

ker og på Frilandsmuseets restaurant i sæsonen. Kortet fremvises ved køb/bestilling.

Navn: 

Adresse:

Postnr. & by:

Medlemskortet giver adgang for en person til en række museer i Norden samt til Frilands-

museets Venners arrangementer. Endvidere ydes rabat i Nationalmuseets museumsbutik-

ker og på Frilandsmuseets restaurant i sæsonen. Kortet fremvises ved køb/bestilling.

Endvidere er der mulighed for at 

yde et frivilligt bidrag (gave) til

Frilandsmuseets Venner.

Ved livsvarigt medlemskab 

betales ikke kontingent, men 

livsvarige medlemmer kan be-

stille årbogen Nationalmuseets 

Arbejdsmark og yde et frivillig 

bidrag (gave > 200 kr.).

573-7788
Selskabet Frilandsmuseets Venner

Kongevejen 100
2800  Kgs. Lyngby

573-7788
Selskabet Frilandsmuseets Venner

Kongevejen 100
2800  Kgs. Lyngby

Kontingent   kr.

Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark  kr.

Frivilligt bidrag (gave > 200 kr.)  kr.

CVR nr. / CPR nr. :

 Overførsel fra kontonummer

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering

Gebyr for indbetaling betales kontant

KVITTERING

GIRO
INDBETALING

Kroner
Øre

Dag Måned År Sæt X
4030S 2009-10 DB 334-26809 

Betalingsdato eller Betales nu Kroner
Øre

Check og lignende accepteres under forbehold af, at Danske 

Bank modtager betalingen. Når De betaler kontant på et post-

hus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er 

bevis for, hvilket beløb De har betalt.

. . ,
. . ,

8 7

Indbetaler (2 navne, hvis par-medlemsskab)

Afrives inden betaling

Navn: 

Adresse:

Postnr. & by:

Hermed fremsendes medlemskort og kontingentopkrævning

 

Medlemskab af Frilandsmuseets Venner giver adgang til

I Danmark
• Den Gamle By, Århus
• Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby

• Omvisning i Brede Hovedbygning, Kgs. Lyngby

• Nationalmuseet og museer under dette
 

I Norge
• Maihaugen, Lillehammer
• Norsk Folkemuseum, Bygdø, Oslo

• Sverresborg, Trondheim

I Finland
• Klosterbacken, Turku/Åbo

I Sverige
• Jamtli, Östersund
• Kulturen, Lund
• Gamle Linköping, Linköping

• Skansen, Stockholm

Herudover modtager medlemmerne bladet Nyt fra Frilandsmuseets Venner. 

Mod et ekstra gebyr kan årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark erhverves til 

favørpris. Kortet giver endvidere 10 % rabat i museumsbutikken på Frilands-

museet og Nationalmuseet samt Frilandsmuseets Restaurant i sæsonen (ikke 

selskaber). Medlemskortet for er kun gyldigt, når kontingent er betalt.

Udfyld selv kontingentbeløb på nedenstående giroindbetalingskort før 

indbetaling. Ved betaling af parmedlemsskab bedes begge navne påført gi-

roindbetalingskortet. Ud over kontingent giver girokortet mulighed for at der 

kan ydes en gave til Frilandsmuseets Venner. For at Frilandsmuseets Venner 

kan være godkendt til at skattefrihed for gaver kan opnås, kræves at mindst 

100 personer hvert år ud over kontingent yder en gave på mindst 200 kr. Det 

er vigtigt for Frilandsmuseets Venner at denne godkendelse opnås, så hjælp 

venligst hermed. Ved ydelse af gaver opgiv venligst CVR- eller CPR-nummer.

Samtidig med indbetalingen kan Nationalmuseets Arbejdsmark bestilles til 

favørpris. De nærmere regler for medlemskab fremgår af medsendte num-

mer af medlemsbladet.

Vel mødt på Frilandsmuseet til en spændende sæson.

Med venlig hilsen
Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 41206401
E-mail: venner@natmus.dk

Kontingentet udgør for 

Unge under uddannelse 100 kr.

Enkeltmedlemmer     200 kr.

Par                     
   300 kr.

Firmaer/institutioner 1.000 kr. 

Livsvarigt medlemskab 5.000 kr.

Årbogen Nationalmuseets Arbejdsmark 225 kr.

Frivilligt bidrag (gave > 200 kr.) kr.

Medlemskortet giver adgang for en person til en række museer i Norden samt til Frilands-

museets Venners arrangementer. Endvidere ydes rabat i Nationalmuseets museumsbutik-

ker og på Frilandsmuseets restaurant i sæsonen. Kortet fremvises ved køb/bestilling.

Navn: 

Adresse:

Postnr. & by:

Medlemskortet giver adgang for en person til en række museer i Norden samt til Frilands-

museets Venners arrangementer. Endvidere ydes rabat i Nationalmuseets museumsbutik-

ker og på Frilandsmuseets restaurant i sæsonen. Kortet fremvises ved køb/bestilling.

Endvidere er der mulighed for at 

yde et frivilligt bidrag (gave) til

Frilandsmuseets Venner.

Ved livsvarigt medlemskab 

betales ikke kontingent, men 

livsvarige medlemmer kan be-

stille årbogen Nationalmuseets 

Arbejdsmark og yde et frivillig 

bidrag (gave > 200 kr.).
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Sæsonen 2016 er slut og museet er ved at lukke ned. 
Igen i år har der været masser af glade gæster, mass-
er af aktiviteter og også en hel del godt vejr, selvom 
juli og starten af august måned ikke var alt for pran-
gende, men så rettede vejret sig heldigvis op og fik 
vi en dejlig Indian summer i september måned.

I forsommeren holdt Københavns Tømrerlaug og 
Frilandsmuseet en lille reception ved vores smukke, 
nye hus fra Stenstrup. Tømrerlauget havde nemlig 
præmieret huset med deres årlige tømrerpris, som 
gives ved usædvanligt og smukt tømrerarbejde og 
det skulle vi da fejre. Vi er meget stolte over at 
have modtaget prisen, ligesom vi er stolte af vores 
museumstømreres arbejder og af huset i det hele 
taget. Stenstruphuset repræsenterer starten på en 
ny type formidling, som vi ikke tidligere har lavet, 
idet det skal være vores levende hus, hvor man kan 
lave mad på ildstedet, tumle sig i alkoverne med vi-
dere. Initiativet blev så småt afprøvet i år, men det 
er meningen, at det skal udvikle sig og blive endnu 
bedre. Men man skal kravle, før man kan gå – og 
lige nu kravler vi lidt.

Foruden sommerens sædvanlige aktiviteter med lev-
endegørelse og teater for børn på museumsområdet, 
så har vi også opført Line Knutzons teatermonolog 
”Heksemutter” med Heidi Colding i hovedrollen. 
Stykket blev opført i laden på vores gård fra Ejder-
sted (haubargen) og var en stor succes. I stykket 
præsenteres vi for hekseforfølgelsernes historie på 
en sådan måde, at man forhåbentlig bedre forstår 
logikken bag disse skrækkelige hændelser. Med 
stykket ønskede vi også at vise, at hekseforføl-
gelsernes tid ikke er forbi. Der finder stadig forføl-
gelser af hekse sted mange steder i Afrika, ligesom 
man tror på heksebørn, zombifiserede mennesker og 
lignende, som har yderst ulykkelige konsekvenser 
for dem, der beskyldes herfor.

Sæsonen har også i høj grad været præget af, at 
Nationalmuseet i år indførte entrébetaling på mu-
seets udstillingssteder. Det gjorde vi ikke af ublu 
griskhed, men ganske enkelt for at overleve i en 
verden med stadigt faldende bevillinger. Hvis vi 
ikke gjorde noget, ville vi inden for ganske kort tid 
stå ansigt til ansigt med afskedigelser, nedskalering 
af aktiviteter og meget andet uheldigt. I vores optik 
var det derfor strengt nødvendigt at indføre entré, 
hvis vi skulle fortsætte vore aktiviteter som vanligt. 

Hovedparten af vore gæster har da også vist stor 
forståelse for vores situation og det er kun ganske 
få, som har beklaget sig over at skulle betale en-
tré. For vennernes vedkommende er det da heller 
ikke så slemt, da det lykkedes os at få igennem, at 
medlemskab af vennerne gav ret til gratis adgang 
på Frilandsmuseet. Så hvis man ikke før have et  
incitament til at melde sig ind, så har man det i hvert 
fald nu.

Nu synger sæsonen på sidste vers og julen står 
for døren. Det samme gør vores traditionelle jule-
marked og vi håber, at I alle vil møde op til vores 
årlige julekomsammen i Frilandsmuseets restau-
rant. Vel mødt.

Peter Henningsen
Museumschef

NYT FRA MUSEUMSCHEFEN



 5

SANSELIG FORMIDLING I ENKESÆDET

Sommeren 2016 var Frilandsmuseets smukke hus 
fra Stenstrup endelig klar til indflytning. Da over-
lod arkitekt Niels Erik Jensen og håndværkere huset 
til formidlere og gæster, som nu kunne komme ind 
og se, hvordan det kunne have set ud omkring år 
1800. Først skulle der dog møbler i stuerne, linned 
i dragkisten og dyner i alkoven. Den fine gåsebænk 
og alkoven med tilhørende skab blev udført af 
håndværkerne, mens resten af møbler og inventar 
var indsamlet til formidlingsbrug på Frilandsmuseet 
gennem mange år; linned, almuedyner, jerngen-
stande, kister, borde, bænke m.m. De fine skåle, 
fade, sorte jydepotter og andet keramik blev frem-
stillet på Potteriet i Sagnlandet Lejre som kopier af 
original keramik fra tiden.  Bødkeren på Frilands-
museets Hjerl Hede fremstillede spande og trækar. 

Til et hus hører også en have – og sikken en have 
vi fik! Museets landskabsarkitekt Signe Dinsen stod 
for udformningen, med køkkenhave, et højt duftbed 
og en flettet bænk under bøgetræet. Køkkenhaven 
var i år domineret af kartofler, men næste år vil der 
være rabarber, grønkål, løg og alt det andet, som 
skal bruges i køkkenet ved ildstedet. 

Det er et helt andet hus end museets øvrige bygn-
inger. Både inde og ude kan gæsterne bruge deres 
sanser – alt må røres og bruges. Her kan de lægge 
sig i den opredte alkove – efter at have taget skoene 

af. På bordet i storstuen ligger den gamle bibel til at 
læse og bladre i. Og bliver man øm i fødderne af at 
gå rundt på museet, kan man sætte sig under bøgen 
eller på stuens gåsebænk. I år kunne gæsterne møde 
beboere i huset i højsæsonen fra den 28. juli til den 
7. august. Medlemmer af Frilandsmuseets Køk-
kenlaug og Håndarbejdslaug sørgede, sammen med 
ansatte fra museet, for at tage mod de mange store 
og små gæster. På ildstedet blev der lavet grød, pan-
dekager og kærnemælksost, der blev spist middag 
ved bordene. På plænen foran huset kunne børnene 
og deres forældre prøve dragter og høre om uld og 
tekstiler. Alle sanser blev inddraget. 

I år er dog kun begyndelsen, et hus skal man lære at 
kende og det tager tid at få det ’under huden’. Men 
snart går vi i gang med juleundervisning i huset for 
interesserede skoleklasser. Der vil være juleaktiv-
iteter i de 2 første weekends i december. Huset giver 
også mulighed for ny og spændende undervisning, 
hvor det endelig er muligt aktivt at udføre nogle af 
de mange arbejdsopgaver i hus og have, som har 
hørt til hverdagen omkring år 1800.  Huset vil også 
være omdrejningspunkt for formidling af landsby-
fællesskabet hvor andre bygninger i den fynske del 
af museet inddrages. Også højsæsonens aktiviteter 
til næste år vil blive udvidet, når vi er flyttet rigtigt 
ind i huset.

Inge-Mette Petersen
Frilandsmuseets undervisning

Foto: Lise Johannson

Foto: Lise Johannson
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Hvordan udskifter man det bærende element i en 
bygning uden at pille resten af bygningen ned? Det 
er den opgave, som Frilandsmuseet håndværkere 
for øjeblikket er i færd med. En af de ældste gårde 
på Frilandsmuseet, gården fra Ostenfeld, er i disse 
dage ved at få udskiftet fodremmen. Derfor er 
gården også lukket for publikum, indtil alt er på 
plads igen. Processen indebærer, at stenene i tav-
lene fjernes, hvorefter fodremmen blotlægges og 
kan udskiftes bid for bid,  mens ’soldater’ holder 
konstruktionen ved at understøtte bindingsværkets 
løsholter (de midterste vandrette stykker tømmer i 
væggens bindingsværk)

Da gården alligevel er lukket for publikum, har vi 
også taget de fleste af genstandene ind fra gården. 
Kobber og messingting er blevet sendt til Bevaring-
safdelingen i Brede, så de kan blive pudset skån-
somt op igen, og forhåbentlig genvinde noget af den 
glans, som de oprindeligt havde, da der boede men-
nesker i gården. Gården fremstår umiddelbart meget 
mørk. Man lægger derfor  ikke mærke til de ”pølser 
og skinker”, der hænger under loftet. Disse stammer 
fra gårdens første tid på museet og er lavet af træ. 
I de to bagerste stuer, kaldet dørns og pisel, lyser 
de hollandske fliser op, godt hjulpet af det lys, der 
kommer gennem de blyindfattede vinduer. 

Ostenfeld blev købt af museets første direktør Ber-
nhard Olsen i 1899. Det stod klar for publikum da 
Frilandsmuseet åbnede i 1901 i Sorgenfri. De ældste 
dele af gården kan dateres tilbage til mindst 1685, 
hvilket er det årstal der står over porten. Dele af 
tømmeret kan imidlertid godt være ældre. 

Ostenfeldgården kan som museumsbygning på Fri-
landsmuseet fortælle flere forskellige historier. For 
det første kan den fortælle om en hustype, som var 

REPARATIONER PÅ OSTENFELD

almindelig mange steder i Europa, hvor menneske 
og dyr levede tæt på hinanden. Da Bernhard Olsen 
købte gården, var det netop dette, der havde hans 
interesse. Han så gården, som en gårdtype, der lå 
først i en udviklingsrække, der med tiden udviklede 
sig til en gård, hvor dyrene var placeret væk fra be-
boelsen i egne bygninger. For det andet er gården 
også interessant restaureringsmæssigt, fordi Bern-
hard Olsen sammenstykkede gården af elementer 
fra flere forskellige gårde. Det var han nødt til for 
at få det udtryk, han ønskede at rekonstruere. De-
suden havde han allerede nogle paneler og alkover 
fra en anden gård, han havde ønsket at købe. Der var 
således mere tale om en rekonstruktion snarere end 
en egentlig genopførelse. 

Hvor det var vigtigt for Bernhard Olsen og hans 
samtid at se Ostenfeld som led i en udviklingshis-
torie, lægger man i dag nok mere vægt på gårdens 
rigdom. Gården lå i nærheden af det marked, der var 
for kødkvæg og korn i Amsterdam i 1600- og beg-
yndelsen af 1700-tallet, og antallet af båse i stalden 
og de hollandske fliser på væggene i dørns og pisel, 
de hollandske fajancer og kobbergenstandene skal 
alt sammen vise, at dette er en rig gård.   

Man kan læse mere om gården i blandt andet: 
Peter Michelsen, Ostenfeldgården på Frilands-
museet, Odense 1976. Eller Mette Skougaard, 
Ostenfeldgården og den dansk-tyske strid om den 
nationale arv, i Kulturens nationalisering. Et etnolo-
gisk perspektiv på det nationale, Bjarne Stoklund 
(red.), København 1999. Begge disse udgivelser 
kan findes i ’Det digitale bibliotek’ på Frilandsmu-
seets hjemmeside. 

Museumsinspektør Christina Folke Ax  
Arkitekt Niels Erik Jensen

Foto: Anja Jørgensen

Foto: Anja Jørgensen
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Vi gentager successen med nyfortolkningen af Dickens ’Et Juleeven-
tyr’. Forestillingen spiller indendørs i Bernhard Olsen Teateret i peri-
oden 15.november til 18. december.

Frilandsmuseets Venner tilbydes gratis billetter til en lukket forestilling 
søndag den 20.november kl. 15. Billetterne gives efter ’først til mølle’. 

Send en mail til Trine.Jul.Bastrup@natmus.dk og angiv hvor mange billet-
ter du ønsker. Du vil modtage en bekræftelsesmail fra Trine med praktiske 
oplysninger.

ET JULEEVENTYR

Foto: Dennis Westerberg

Invitation til årets julearrangement

Traditionen tro inviteres Frilandsmuseets Venner til morgenmøde, kaffe og 
kage lørdag den 3.december kl. 9.30 i Frilandsmuseets restaurant. Tilmeld-
ing er ikke nødvendig. Herefter er Frilandsmuseet juleåbent frem til kl. 16 
med et omfattende juleprogram som kan læses på museets hjemmeside. 
Juleprogrammet for begge juleweekender vil ligge fremme i billetsalgene. 
Husk at Frilandsmuseets Venner får 10 % rabat i Frilandsmuseets butik.
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JUL PÅ FRILANDSMUSEET

Frilandsmuseets juleweekender er blevet en jule-
tradition for mange. Ikke mindst forestillingen om 
drillenissen som vi spiller på Lundagergårdens 
gårdsplads er blevet en klassiker. Vi oplever rigtig 
mange børn som kender forestillingen og kommer 
igen og igen for at gense, glædes og gyse! Nogle 
er blevet voksne i mellemtiden - forestillingen har 
spillet i 14 år! 

Hele idéen med at holde juleåbent er naturligvis at 
formidle højtidens historie; overtro, overflod, for-
beredelser og hvordan julen har udviklet sig gen-
nem århundreder. I Danmark har vi holdt jul siden 
hedensk tid. Der er kommet meget nyt til, men vi 
har også mange juletraditioner med rødder langt 
tilbage.  Jul betyder egentlig ’fester’ og de blev 
holdt for at fejre at lyset vender tilbage og for at 
ofre til de hedenske guder for at sikre fred, velstand, 
frugtbarhed og sundhed. Ved kristendommens ind-
førelse blev det i stedet Jesusbarnet, jomfru Maria 
og nogle helgener, som vi fejrede.  Julens hedenske 

fester, katolicismens vågestuer hvor man fordrev 
ventetiden før midnatsmessen med sang, dans, mad 
og drikke og de senere julestuer har alle samme 
udspring og mad og drikke var festernes omdre-
jningspunkt. Derfor var ølbrygning, slagtning og 
tilberedning af kødvarer samt brødbagning en vigtig 
del af julens forberedelser. Derudover blev der gjort 
rent ude og inde, de fine hvide duge blev lagt frem 
på bordet og rigeligt med tællelys blev sat frem. Ju-
len var desuden svanger med overtro og uhygge og 
meget blev gjort for at holde det onde borte i julen. 
Fra midten af 1800-tallet fandt juletræet, julepyn-
ten, julegaverne, julegåsen, julekortene, adventsk-
ransen, ris á l’amande, julekalenderen, halmbuk-
ken og meget mere vejen til Danmark, primært fra 
Tyskland, England og Sverige. Vores gode gamle, 
humørsvingende ungkarl, gårdboen, blev til ju-
lenisse med kone og børn og endda degraderet til 
assistent for julemanden, som også var dukket op 
fra Tyrkiet via Holland og USA.

Foto: AnkerTiedemann
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Kom og få hele historien på juleomvisningerne. 
Smag på julens bagværk, se de pyntede juletræer 
og vær kreative i juleværkstedet. Prøv lykken med 
andespil, se teaterforestillingen om drillenissen og 
besøg møllerlauget i vandmøllen. Dans og syng 
med til juletræsfest, besøg julecaféerne og tag en tur 
i hestevognen.  Gå ikke glip af årets nyhed: nisser 

som fortæller når man trykker på knappen.  Husk at 
I får 10 % i den velassorterede museumsbutik.

3.+4. og 10. + 11. december kl. 10-16. De fleste  
aktiviteter foregår kl. 11-15. 

Museumsinspektør Anja Jørgensen

Foto: AnkerTiedemann

BUKSEBLOK

I stuen på gården fra Kølvrå hænger der på siden af 
alkoven en bukseblok. På den sad de nystrikkede og 
valkede lange underbukser og tørrede. På den måde 
fik de en fin facon, kunne foldes pænt og var klar 
til salg, når uldkræmmeren kom forbi. Valkningen 
foregik ved, at de uldne varer blev vasket i sæbe-
vand og derefter gnubbet på valkebrættet. På den 
måde blev trådene filtret sammen og underbukser, 
hoser og andre strikkede ting, blev tætte, varme og 
ikke mindst slidstærke. Valkebrættet kunne frem-
stilles som et stykke fletgærde eller et bræt med ud-
skårne riller. Der er blevet kartet, spundet, strikket 
og valket meget på kølvrågården hvor fårehold har 
udgjort en vigtig del af gårdens økonomi.

Museumsinspektør Anja Jørgensen Foto: Anja Jørgensen
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SKOLEBØRN I HÅNDVÆRKERLÆRE 
PÅ FRILANDSMUSEET

En uge i september 2016 blev noget helt særligt for 
både Frilandsmuseet og 6.U fra Øster Farimagsgade 
skole. De 28 elever fra Østerbro fik nemlig helt 
enestående lov til at komme med Frilandsmuseets 
håndværkere på arbejde. Klassen blev delt op i små 
hold på syv, og kom i lære som murer, tømrer, maler 
og tækker. Ingen af børnene havde nogen sinde 
før prøvet at pudse en mur op, bære mørtelspande, 
binde et neg eller anvende de mange specialiserede 
redskaber, som håndværkere bruger til dagligt. Men 
det ville de rigtig gerne. Hver eftermiddag kl. 14 når 
skole/arbejdsdagen var omme, evaluerede klassen 
og lærerne, hvad de egentligt havde lavet og hvad 
de havde lært.  Og det var slet ikke så lidt. Udover 
en masse nye fagtermer, sammenhænge mellem ma-
terialer og forarbejdning, så lærte mange af børnene 
hvor tilfredsstillende, de fandt det, at arbejde med 
deres hænder. 

Normalt er det en udfordring for skoler, at få elever-
ne til at overveje andre uddannelsesretninger end 
gymnasiet og universitetet. At være veluddannet 
forveksles nemt med at være akademiker. Uanset 
at prognoser peger på, at faglærte håndværkere 
bliver en mangelvare i fremtiden, mens antallet af 
akademikere bliver for højt i forhold til arbejds-
markedets behov. Derfor arbejder folkeskolen nu i 
projekter som ’udsyn i udskolingen’ for at udvide 
de unges horisonter i forhold til erhvervsfaglighed.
Folkeskolen efter den nye reform er indstillet på at 
måtte ud i samfundet, så eleverne kan lære af ”det 
virkelige liv”. Men det er sin sag for en lærer at sk-
abe sammenhængende timer og drage 1-2 voksne 
af sted ud i verden med en kæmpe flok. Og sin sag 
for en virksomhed at tage imod sådan en gruppe 
og få noget kvalificeret ud af et éngangsvisit uden 
forhåndskendskab. Meget få unge kommer overho-
vedet i kontakt med erhvervsfag bortset fra prak-
tikophold i én uge i 8. og 9. Klasse. 

Foto: Bjarne Kullebo
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Håndværk er ikke noget mange børn lærer at forstå 
eller får lov til at prøve kræfter med. De fleste 
folkeskoler tilbyder ”håndværk og design”, (hed 
tidligere sløjd) 2 timer om ugen på 4. – 6. klassetrin. 
Dvs. 25 – 30 børn om 5 høvlebænke og én lærer. 
Det kommer der en del middelmådige skærebræd-
der ud af. 

Børn kan gå til alverden sportsgrene hver eftermid-
dag, og der findes musikskoler og værksteder, der 
kan styrke og forfine musiske og kreative evner 
efter skole. Men man kan ikke gå til håndværk! 
Prøv at søg efter et sted at lære at arbejde med træ, 
metal, blande maling og stryge et bræt. Det findes 
ikke for børn.
 
På Frilandsmuseet vil vi meget gerne bidrage til det 
ønske, der er i vores samfund om at skabe bedre 
håndværk, uddanne flere gode håndværkere og 
værdsætte og forstå de mange fagligheder. Besøget 
fra 6. U var et skridt i den retning. I de kommende år 
vil vi forhåbentligt indgå i flere af den slags samar-
bejder og styrke museets formidling af håndværk 
som fag og en væsentlig del af vores immaterielle 
kulturarv.

Museumsinspektør Signe Lykke Littrup
Arkitekt Niels Erik Jensen Foto: Bjarne Kullebo

Foto: Bjarne Kullebo



Forsideillustration:
Vinter på Friland. Fotograf: Morten Kvist Jensen
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Adresse for Frilandsmuseets Venner

Medlemsfordele
Noter venligst at der er sket ændringer i 
medlemsfordelene ifm indførelse af entré på Nationalmuseet

Medlemsrabat i butik og restaurant
•  Rabat i Museumsbutikken på Frilandsmuseet
•  Rabat i Frilandsmuseets Restaurant i sæsonen 
 – ikke selskaber

Frilandsmuseets Venner har gratis adgang til: 

I Danmark
•  Den Gamle By, Aarhus 
•  Frilandsmuseet, Kgs. Lyngby 

I Norge
•  Maihaugen, Lillehammer
•  Norsk Folkemuseum, Bygdø, Oslo
•  Sverresborg, Trondheim

I Finland
•  Klosterbacken, Turku/Åbo

I Sverige
•  Jamtli, Östersund
•  Kulturen, Lund
•  Gamle Linköping, Linköping
•  Skansen, Stockholm

Jes Damsted
Formand / kasserer
Hans Peter Houlberg
Uffe Thorlacius  
Henrik Victor Nørgaard
Trine Irmang Østengaard
Per Kristian Madsen
Museumsdirektør
Camilla Mordhorst 
Vicedirektør 
Peter Henningsen 
Museumschef

Bestyrelsen for Frilandsmuseets Venner
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OBS!
Husk at fremvise medlemskortet før betaling i 

restaurant og butik og ved besøg på andre frilandsmuseer

Frilandsmuseets Venner
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby
Email: venner@natmus.dk


